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Sammanträde Kommunfullmäktige  
  
Plats och tid Bohusläns museum kl. 17:30 onsdagen den 8 februari 2023  
  
Ordförande Christina Nilsson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 324223  
Förslag: David Sahlsten (KD) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) måndagen 
den 13 februari kl. 16:00. 

 

2.  Information om revisionsrapport om kommunens långsiktiga 

ekonomiska planering  
Dnr KS 2022/00686  

Kl. 17:30-18:00 
Linus Aldefors  
Ernst & Young AB 

3.  Information från Uddevalla Energi AB om förändringar i 

energimarknaden samt vilka de stora skeendena är och hur 

Uddevalla Energi bidrar på bästa sätt till staden 
Dnr KS 324227  

Kl. 18:00-18:30 
Björn Wolgast 
Uddevalla Energi 
AB 

4.  Motion från Christer Hasslebäck (UP) och Kent Andréasson (UP) om 

byggande av fartreglerande hinder på gång- och cykelvägen vid 

Fjällvägen  
Dnr KS 2022/00443  

 

5.  Motion från Ann-Marie Viblom (MP) och Jarmo Uusitalo (MP) om att 

bevara Ljungskiles kulturarv 
Dnr KS 2021/00640  

 

6.  God ekonomisk hushållning 2023 för Uddevalla Vatten AB 
Dnr KS 2022/00660  

 

7.  Tillägg i kommunstyrelsens reglemente, beslut om 

kommunövergripande åtgärder vid samhällsstörning 
Dnr KS 2022/00683  

 

8.  Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2023 
Dnr KS 2022/00671  
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Föredragningslista Föredragande 

9.  Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport om granskning av 

kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering 
Dnr KS 2022/00594  

 

10.  Anmälan av revisionsrapport om löpande granskning 2022 inom 

redovisning samt tillkommande utökad granskning av statliga bidrag 
Dnr KS 2023/00094  

 

11.  Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2023 
Dnr KS 2023/00001  

 

12.  Avsägelser och fyllnadsval  
Dnr KS 317952  

 

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

 

 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till 
kommunledningskontoret@uddevalla.se eller till Annika Thorström tel. 0522-69 61 05 alt. till Kajsa 
Jansson tel. 0522-69 51 44. 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. Förtäring av citrusfrukter och nötter undanbedes av hänsyn till allergiker.  
 
Kommunfullmäktiges sammanträden filmas, med fokus på talarstolen och kommunfullmäktiges 
presidium. Läs om Uddevalla kommuns behandling av personuppgifter, uddevalla.se/personuppgifter. 
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 2022/00443 

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

Sammanfattning 

Christer Hasslebäck (UP) och Kent Andréasson (UP) har inkommit med motion om 
byggande av fartreglerande hinder på gång- och cykelvägen vid Fjällvägen. 
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden.  

I sitt remissvar skriver nämnden att ett medborgarförslag i samma ärende nyligen 
bifallits och att åtgärder med hinder som gör trafikmiljön säkrare för gående och 
cyklister kommer att genomföras skyndsamt. Nämnden föreslår med detta att motionens 
ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-22. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-12-13 § 451. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-22. 
Motion från Christer Hasslebäck (UP) och Kent Andréasson (UP). 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med ovan anse motionen besvarad. 

 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2023-01-27 
Martin Pettersson (SD), Henrik Sundström (M) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2023-01-27 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-12-22 Dnr KS 2022/00443 

  
 

Handläggare 

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

 

Motion från Christer Hasslebäck (UP) och Kent Andréasson 

(UP) om byggande av fartreglerande hinder på gång- och 

cykelvägen vid Fjällvägen  

Sammanfattning 

Christer Hasslebäck (UP) och Kent Andréasson (UP) har inkommit med motion om 
byggande av fartreglerande hinder på gång- och cykelvägen vid Fjällvägen. 
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden.  
 
I sitt remissvar skriver nämnden att ett medborgarförslag i samma ärende nyligen 
bifallits och att åtgärder med hinder som gör trafikmiljön säkrare för gående och 
cyklister kommer att genomföras skyndsamt. Nämnden föreslår med detta att motionens 
ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-22. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-12-13 § 451. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-22. 
Motion från Christer Hasslebäck (UP) och Kent Andréasson (UP). 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med ovan anse motionen besvarad. 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Christer Hasslebäck (UP) 
Kent Andréasson (UP) 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 

 

Motion angående cykelhinder   2022-08-23 

 

Sammanfattning: 

Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun snarast börjar lösa problemet med den trafikfara 

som föreligger vid Fjällvägen i norr. 

 

Ärende: 

Uddevallapartiets dalabergsdag gav ett klart besked att de boende i norr vill se en snabb 

lösning på den trafikfara som föreligger runt Fjällvägen. 

Den gång och cykelväg som korsar Fjällvägen, norr om busshållsplatsen, och som går förbi 

Hovhults förskola måste förses med hastighetsreglerande passage där ungarna helst leder 

sin cykel över Fjällvägen. 

Vi delar bedömningen att trafikfara föreligger i nuvarande situation och bör åtgärdas 

omgående innan en olycka händer 

 

Uddevallapartiet vill alltså: 

Att Uddevalla kommun omgående uppdrar åt Samhällsbyggnadsnämnden att bygga ett 

fartreglerande hinder på gång -och cykelvägen vid Fjällvägen. 

 

För Uddevallapartiet 

Kent Andréasson   Christer Hasslebäck 

    



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 
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2022-11-22 Dnr SBN 2022/00495 

  
 

Handläggare 

Trafikingenjör Henrik Särborn 
Telefon 0522-69 79 56 
henrik.sarborn@uddevalla.se 

 

Remiss från Kommunfullmäktige om motion från Christer 

Hasslebäck (UP) och Kent Andréasson (UP) om byggande av 

fartreglerande hinder på gång- och cykelvägen vid 

Fjällvägen 

Sammanfattning 

Kent Andréasson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) skriver i sin motion att man vill se 
en snabb lösning på den trafikfara som föreligger runt Fjällvägen. 
Gång- och cykelbana från Hovhults förskola och Fjällvägen måste förses med 
hastighetdämpande åtgärder där barnen helst leder sina cyklar över Fjällvägen skriver 
motionärerna. 
 
Förvaltningen har besvarat ett medborgarförslag i samma ärende som var uppe i 
samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-17 och beslutet var att bifalla medborgarförslaget. 
Detta kommer att skyndsamt åtgärdas med hinder som kommer göra trafikmiljön 
säkrare för gående och cyklister.    

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-22 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-09-14 § 215 
Motion från Kent Andréasson (UP) och Christer Hasslebäck (UP), inkom 2022-09-21 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
 
att anse motionen besvarad 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Henrik Särborn 
Förvaltningschef Trafikingenjör 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnad 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-12-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 451 Dnr SBN 2022/00495 

Remiss från Kommunfullmäktige om motion från Christer 
Hasslebäck (UP) och Kent Andréasson (UP) om byggande av 
fartreglerande hinder på gång- och cykelvägen vid Fjällvägen 

Sammanfattning 

Kent Andréasson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) skriver i sin motion att man vill se 
en snabb lösning på den trafikfara som föreligger runt Fjällvägen. 

Gång- och cykelbana från Hovhults förskola och Fjällvägen måste förses med 
hastighetdämpande åtgärder där barnen helst leder sina cyklar över Fjällvägen skriver 
motionärerna. 

Förvaltningen har besvarat ett medborgarförslag i samma ärende som var uppe i 
samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-17 och beslutet var att bifalla medborgarförslaget. 

Detta kommer att skyndsamt åtgärdas med hinder som kommer göra trafikmiljön 
säkrare för gående och cyklister.    

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-22 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-09-14 § 215 
Motion från Kent Andréasson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Henrik Sundström (M), Maria Johansson (L) och Torun 
Elgebäck (C): Bifall till förslaget i handlingarna 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
 
att anse motionen besvarad 

 
 
Vid protokollet  
Malin Witt 
 

Justerat 2022-12-16 
Roger Johansson  
Jerker Lundin 
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-12-16 intygar  
Malin Witt 
 
Skickat 2022-12-19 till 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnad 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2021/00640 

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

Sammanfattning 

Ann-Marie Viblom och Jarmo Uusitalo inkom i november 2021 med motion om att de 
båda äldre träbyggnaderna, Hälle Lider 12 och 13, som på grund av bygget av den nya 
Ljungskileskolan avses att rivas, ska bevaras på plats, eller om detta inte är möjligt, 
flyttas till annan lämplig central plats i Ljungskile. Samma sak gäller ”Björneborg”, 
Hälle Lider 10. 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden och kultur 
och fritidsnämnden.  

Samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt remissvar att kostnaderna för att flytta och 
rusta upp byggnaden Hälle Lider 12 uppskattas till omkring 20 mkr. För att få fram mer 
precisa uppgifter om möjligheter och kostnader skulle fördjupade undersökningar 
krävas. Byggnaden bedöms ha ett omfattande underhållsbehov. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i sitt remissvar att Hälle Lider 12 är av stor vikt för 
kulturmiljön i Ljungskile, varför en rivning kommer att få negativa konsekvenser för 
densamma. Den nya skolbyggnaden bör därför i stor utsträckning kompensera förlusten 
vid eventuell rivning genom att spegla den förlorade kulturmiljön. Nämnden anser att 
byggnadernas kulturvärde och skick ska dokumenteras innan rivning verkställs. 

Ungdomsfullmäktige har yttrat sig i ärendet och ställer sig bakom motionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-11. 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-12-14 § 206. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-12-01. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-11-17 § 400. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-26. 
Ungdomsfullmäktiges protokoll 2022-02-10 § 11. 
Motion från Ann-Marie Viblom (MP) och Jarmo Uusitalo (MP).  

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP) och David Höglund Velasquez (V): bifall till motionen. 
 
Henrik Sundström (M) för (M)-, (KD)-, (UP)- och (SD)- gruppernas ledamöter: bifall 
till förslaget i handlingarna 
 
Camilla Johansson (C): bifall till förslaget i handlingarna. 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 6 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Jarmo Uusitalos (MP) 
m.fl. yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.  
  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att byggnaden Hälle Lider 12 ska dokumenteras avseende kulturvärde och skick och 
med detta anse motionen besvarad.  

Reservation 

Jarmo Uusitalo (MP) och David Höglund Velasquez (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna yrkanden. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2023-01-27 
Martin Pettersson (SD), Henrik Sundström (M) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2023-01-27 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Motion från Ann-Marie Viblom (MP) och Jarmo Uusitalo (MP) 

om att bevara Ljungskiles kulturarv 

Sammanfattning 

Ann-Marie Viblom och Jarmo Uusitalo inkom i november 2021 med motion om att de 
båda äldre träbyggnaderna, Hälle Lider 12 och 13, som på grund av bygget av den nya 
Ljungskileskolan avses att rivas, ska bevaras på plats, eller om detta inte är möjligt, 
flyttas till annan lämplig central plats i Ljungskile. Samma sak gäller ”Björneborg”, 
Hälle Lider 10. 
 
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden och kultur 
och fritidsnämnden.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt remissvar att kostnaderna för att flytta och 
rusta upp byggnaden Hälle Lider 12 uppskattas till omkring 20 mkr. För att få fram mer 
precisa uppgifter om möjligheter och kostnader skulle fördjupade undersökningar 
krävas. Byggnaden bedöms ha ett omfattande underhållsbehov. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår i sitt remissvar att Hälle Lider 12 är av stor vikt för 
kulturmiljön i Ljungskile, varför en rivning kommer att få negativa konsekvenser för 
densamma. Den nya skolbyggnaden bör därför i stor utsträckning kompensera förlusten 
vid eventuell rivning genom att spegla den förlorade kulturmiljön. Nämnden anser att 
byggnadernas kulturvärde och skick ska dokumenteras innan rivning verkställs. 
 
Ungdomsfullmäktige har yttrat sig i ärendet och ställer sig bakom motionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-11. 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-12-14 § 206. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-12-01. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-11-17 § 400. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-26. 
Ungdomsfullmäktiges protokoll 2022-02-10 § 11. 
Motion från Ann-Marie Viblom (MP) och Jarmo Uusitalo (MP).  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att byggnaden Hälle Lider 12 ska dokumenteras avseende kulturvärde och skick och 
med detta anse motionen besvarad.  
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Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Ann-Marie Viblom (MP) 
Jarmo Uusitalo (MP) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
 



Motion om att bevara Ljungskiles kulturarv 
 
 
När det byggs en ny skola i Ljungskile som ska ersätta den befintliga Ljungskileskolan kommer tre 
befintliga hus att rivas, den gamla folkskolan från 1878, i dag ”Kulturens hus”, det hus som i dag är 
fritids, huset som kallas ”Björneborg” kommer att finnas kvar till åtminstone 2027, dess framtid 
därefter är oklar.  
 
Kulturmiljölagens portalparagraf säger:  
”1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. 
Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och 
aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på 
kulturmiljön undviks eller begränsas. 
Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång 
till en mångfald av kulturmiljöer. Lag (2013:548)”. 
 
Plan- och bygglagens 2 kapitel, 6 § säger:  
”Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett 
ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att 
befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477)”. 
 
Anledningen till att vi citerar dessa lagtexter är för att vi vill visa på att bevarandet av vårt kulturarv 
är såväl en lokal som nationell angelägenhet och att man inte utan vidare får förstöra existerande 
kulturmiljöer. En sådan existerande kulturmiljö är den gamla bebyggelsen vid Ljungskile skola som 
riskerar att rivas. Byggnaderna bör ses som en sammanhängande kulturmiljö och därför bör alla tre 
bevaras.  Vi kan inte utan offentlig debatt förstöra delar av Ljungskiles äldsta kulturarv!  
 
 
Vi yrkar att:  

 De båda äldre träbyggnaderna, Hälle Lider 12 och 13, som på grund av bygget av den nya 
Ljungskileskolan avses att rivas, ska bevaras på plats, eller om detta inte är möjligt, flyttas till 
annan lämplig central plats i Ljungskile. Samma sak gäller ”Björneborg”, Hälle Lider 10.  

 Innan denna motion har behandlats får inga åtgärder som hotar att skada dessa byggnader 
vidtas ”inhibition”.  

 
Miljöpartiet genom 
Ann-Marie Viblom och Jarmo Uusitalo 
  



Bakgrund 
 
När det byggs en ny skola i Ljungskile som ska ersätta den befintliga Ljungskileskolan kommer två 
befintliga hus att rivas, den gamla folkskolan från 1878, i dag ”Kulturens hus” och det hus som i dag 
är fritids. Huset som kallas ”Björneborg” kommer att finnas kvar till åtminstone 2027, dess framtid 
därefter är oklar. 
 
Redan när Samhällsbyggnadsnämnden i augusti i år fick information om bygget av den nya 
Ljungskileskolan lämnade Miljöpartiet in en protokollsanteckning:  

” Protokollsanteckning 
Jarmo Uusitalo (MP): På Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 19/8 fick 
nämnden information om planerna för den nya Ljungskileskolan.  
I den informationen framgick att två av de tre gamla husen vid Ljungskileskolan 
kommer att rivas.  
Miljöpartiet anser att hänsynstagande till, och bevarande av, gamla kulturmiljöer är 
viktigt. Vi anser därför att dessa hus ska finnas kvar i någon form, antingen på befintlig 
plats eller genom att de flyttas till lämplig plats inom Ljungskile.”  

 
Därefter har vi lyft frågan muntligt i olika sammanhang, men har inte uppfattat det som att det har 
tagits någon hänsyn till våra synpunkter. Därför väljer vi att väcka frågan i form av en motion som 
kräver att byggnaderna skall bevaras.  
Vi anser inte att parkeringsplatser är viktigare än att ha kvar Ljungskiles gamla folkskola, den byggnad 
som i dag är Kulturens hus.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen är den förvaltning som har ansvaret för kommunens kulturmiljöer. 
Plangruppen på Kultur- och fritidsförvaltningen tillfrågades om synpunkter ca. tre veckor innan beslut 
om ”Om- och nybyggnation av Ljungskileskolan, enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB, 
beslut om avrop 2” skulle tas. Detta yttrande har såvitt vi vet inte redovisats för vare sig nämnder 
eller kommunstyrelse och inte heller offentligt.    
 



Den övre kartan är från information om byggnationen av nya Ljungskileskolan till Samhälls-
byggnadsnämnden i augusti 2021.  
Den nedre kartan visar vilka byggnader som planeras att tas bort i samband med skolbygget.  

 
 



 
 

 
Bilder från Google Maps som visar vilka byggnader som 
kommer att försvinna. På norra sidan vägen (skolsidan) är 
det gamla vaktmästarbostaden i tegel och en äldre 
träbyggnad som i dag används som fritids.  
På södra sidan vägen är det Kulturen Hus som kommer att 
beröras. Kulturens hus var Ljungskiles folkskola och är 
enligt den fördjupade översiktsplanen för Ljungskile listat 
hos Riksantikvarieämbetet.  
 
 
  



Ljungskile folkskola på en bild från ca 1905. Bild från Bohusläns museum /digitalt museum.  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2022-10-26 Dnr SBN 2021/00620 

  
 

Handläggare 

Enhetschef Peter Fridlund 
Telefon 0522-69 64 04 
peter.fridlund@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunfullmäktige om Motion från Ann-Marie 

Viblom (MP) och Jarmo Uusitalo (MP) om att bevara Ljungskile 

kulturarv  

Sammanfattning 

Motionärerna har i sin skrivelse yrkat på att Hälle Lider 12 (Kulturens hus) ska bevaras 
alternativt flyttas till annan plats i Ljungskile. Samhällsbyggnadsnämnden och kultur- 
och fritidsnämnden har fått denna motion på remiss.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fokuserat på vilka möjligheter det finns att flytta 
byggnaden och vilka kostnader det skulle innebära. Av flera olika anledningar är det 
väldigt svårt att göra en uppskattning av kostnaden, bland annat vart byggnaden i så fall 
ska flyttas till, men även att skicket på byggnaden är så pass dålig att en eventuell flytt 
blir mer utmanande. Ska den söderut till exempel kommer järnvägen att behöva korsas 
och elledningar behöver monteras ned. 
 
I en utredning från 2007, som Tekniska kontoret gjort, bedöms kostnaden för en 
upprustning av byggnaden ligga på ungefär 6–7 miljoner kronor. Detta är 15 år sedan 
och underhållsskulden är tyvärr än större nu. 
 
Nedan följer vår uppskattning av kostnaderna för en flytt.  
 
Montera ner/Riva av taket - 500 tusen kronor 
  
Uppdelning av byggnaden - 1 miljon kronor 
  
Flytt av byggnad - 5 miljoner kronor 
  
Montera ihop byggnaden på ny plats- 3 miljoner kronor 
  
Gjuta/Bygga upp en ny grund - 1 miljon kronor 
  
Upprustning av byggnaden - 10 miljoner kronor 
 
Bedömd total kostnad är då alltså 20,5 miljoner kronor. 
 
Dock måste man göra en djupare undersökning vad gäller kostnader och tekniska 
lösningar och geografisk placering om detta skulle bli aktuellt. 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2022-10-26 Dnr SBN 2021/00615 

  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-26 
Remiss inkommit 2021-11-22 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-011-10 § 254 inkommit 2021-11-22 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Peter Fridlund 
Förvaltningschef Enhetschef 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 400 Dnr SBN 2021/00620 

Remiss från kommunfullmäktige om Motion från Ann-Marie 
Viblom (MP) och Jarmo Uusitalo (MP) om att bevara Ljungskile 
kulturarv 

Sammanfattning 

Motionärerna har i sin skrivelse yrkat på att Hälle Lider 12 (Kulturens hus) ska bevaras 
alternativt flyttas till annan plats i Ljungskile. Samhällsbyggnadsnämnden och kultur- 
och fritidsnämnden har fått denna motion på remiss.  
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fokuserat på vilka möjligheter det finns att flytta 
byggnaden och vilka kostnader det skulle innebära. Av flera olika anledningar är det 
väldigt svårt att göra en uppskattning av kostnaden, bland annat vart byggnaden i så fall 
ska flyttas till, men även att skicket på byggnaden är så pass dålig att en eventuell flytt 
blir mer utmanande. Ska den söderut till exempel kommer järnvägen att behöva korsas 
och elledningar behöver monteras ned. 
  
I en utredning från 2007, som Tekniska kontoret gjort, bedöms kostnaden för en 
upprustning av byggnaden ligga på ungefär 6–7 miljoner kronor. Detta är 15 år sedan 
och underhållsskulden är tyvärr än större nu. 
  
Nedan följer vår uppskattning av kostnaderna för en flytt.  
  
Montera ner/Riva av taket - 500 tusen kronor 
  
Uppdelning av byggnaden - 1 miljon kronor 
  
Flytt av byggnad - 5 miljoner kronor 
  
Montera ihop byggnaden på ny plats- 3 miljoner kronor 
  
Gjuta/Bygga upp en ny grund - 1 miljon kronor 
  
Upprustning av byggnaden - 10 miljoner kronor 
  
Bedömd total kostnad är då alltså 20,5 miljoner kronor. 
  
Dock måste man göra en djupare undersökning vad gäller kostnader och tekniska 
lösningar och geografisk placering om detta skulle bli aktuellt. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-26 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Remiss inkommit 2021-11-22 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-011-10 § 254 inkommit 2021-11-22 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Mikael Staxäng (M), Kenneth Engelbrektsson (S) och Torun 
Elgebäck (C): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 

 
 
Vid protokollet  
Ola Löfgren 
 

Justerat 2022-11-21 
Mikael Staxäng 

Torun Elgebäck 
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-11-21 intygar  
Ola Löfgren 
 
Skickat 2022-11-22 till 
Kommunfullmäktige 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(4) 

2022-12-01 Dnr KFN 2022/00020 

  
 

Handläggare 

Kommunantikvarie Dan Cardesjö  
Telefon 0522-69 70 17 
Dan.cardesjo@uddevalla.se 

 

Remiss: Motion från Ann-Marie Viblom (MP) och Jarmo 

Uusitalo (MP) om att bevara Ljungskiles kulturarv 

Sammanfattning 

 

Kultur och fritid har mottagit remiss på en motion om att bevara Hälle Lider 10, 12 och 
13. Hälle Lider 12 och 13 är planerade att rivas i samband med bygge av ny skola i 
Ljungskile. Enligt uppgift från samhällsbyggnad är Hälle Lider 10 inte planerat att rivas 
medan rivningslov för Hälle Lider 12 kommer lämnas in i början av 2023. Hälle Lider 
13 överlåts till Hemsö genom den försäljning av fastigheten som beslutades av 
kommunfullmäktige 2022-06-08 (överklagat och hos förvaltningsrätten). Hemsö 
kommer sedermera att söka rivningslov. 

Hälle Lider 12, som idag kallas Kulturens hus, är Ljungskiles äldsta skolbyggnad byggd 
1878 och kulturhistoriskt särskilt värdefull för att fortsatt kunna uppfatta den historiska 
samhällsutvecklingen i Ljungskile. Den är särskilt omnämnd i kommunens 
kulturmiljöprogram och berättar historiskt om och befäster den här platsen som 
skolmiljö i Ljungskile.  

Kulturens hus används frekvent som en lokal för kulturella uttryck och social 
gemenskap som dessutom lockar besökare från andra kommuner. Byggnaden 
innehåller en mycket aktiv kulturverksamhet i form av konstutställningar och 
konstkurser samt studiecirklar. Föreningen Kulturens Hus har idag ca 150 medlemmar, 
och bedriver verksamhet varje vecka under vår, sommar och höst för 4000 besökare per 
år. Flera konstutställningar sker med konstnärer från våra grannkommuner så Kulturens 
Hus vilket har många besökare från andra kommuner. I vissa fall har man samverkat 
med skolan där skolans elever har gjort målningar som eleverna själva sen ställt ut i 
lokalen.  
 
Enligt föreningen själv har man genom åren arbetat ideellt med att hålla huset vid gott 
skick. Själva lokalen är enligt föreningen i hög grad ändamålsenlig och fördelaktig för 
verksamheten med sitt ljusinsläpp och väl tilltagna väggytor. Föreningen har haft ett 
rivningskontrakt under flera år och är enligt uppgift från samhällsbyggnad uppsagda.  
 
Uddevalla kommuns planeringsprinciper för Ljungskile innebär i korthet att kommunen 
ska värna och förstärka ortens lokala identitet och karaktär, skapa förutsättningar för 
berikande möten och platser för kultur samt skapa förutsättningar för orten som 
besöksmål. Ljungskiles fördjupade översiktsplan uttrycker att värdefulla kulturmiljöer 
ska kopplas till utveckling av turism.  



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 
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2022-12-01 Dnr KFN 2022/00020 

  
 

 

 

 
 
Kultur och fritid ska utifrån sitt reglemente verka för att estetiskt och kulturhistoriskt 
värdefulla eller i samhällsbilden karaktäristiska byggnader och miljöer, bevaras, vårdas 
och används.  
 
Hälle Lider 12 och 13, framförallt 12, är av stor vikt för kulturmiljön i Ljungskile, 
varför rivningen av dessa kommer att få negativa konsekvenser för densamma. Den nya 
skolbyggnaden bör därför i stor utsträckning kompensera förlusten genom eventuell 
rivning genom att spegla den förlorade kulturmiljön. Kultur och fritid anser att det hade 
varit positivt om byggnaderna, särskilt Hälle Lider 12, kunde bevaras för att bibehålla 
historiska kulturmiljövärden på platsen vilket tillsammans med den nya skolbyggnaden 
bidrar till områdets helhetskaraktär. Detta för att följa kulturmiljövårdsprogrammet.  
 
Enligt Uddevalla kommuns översiktsplan ska beslut om rivning alltid motiveras. 
Kultur och fritid anser att byggnaderna behöver utredas av oberoende sakkunnig, både 
gällande kulturmiljövärde och skick, för att kunna motivera eventuellt beslut om 
rivning. Vid eventuell rivning av byggnaderna utgör en kulturmiljöutredning en viktig 
dokumentation för framtiden. 
 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-11-24 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-11-10 § 254  
Motion från Ann-Marie Viblom (MP) och Jarmo Uusitalo (MP) om att bevara 
Ljungskiles kulturarv   
 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden anser att byggnaderna ska utredas av oberoende sakkunnig 
för att fastställa och dokumentera kulturmiljövärde och skick innan rivning beslutas och 
verkställs. Med detta anses remissen vara besvarad.  
 
 

Ärendebeskrivning  

Kultur och fritid har mottagit remiss på en motion om att bevara Hälle Lider 10, 12 och 
13. Hälle Lider 12 och 13 är planerade att rivas i samband med bygge av ny skola i 
Ljungskile. Enligt uppgift från samhällsbyggnad kommer rivningslov lämnas in för 
Hälle Lider 12 i början av 2023. Hälle Lider 10 är inte planerat att rivas. Hälle Lider 13 
överlåts till Hemsö genom den försäljning av fastigheten som beslutades av 
kommunfullmäktige 2022-06-08 (överklagat och hos förvaltningsrätten). Hemsö 
kommer sedermera att söka rivningslov. 



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 
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2022-12-01 Dnr KFN 2022/00020 

  
 

 

 

 
Det som idag kallas kulturens hus (Hälle Lider 12) är Ljungskiles äldsta skolbyggnad 
byggd 1878 och är särskilt omnämnd i kommunens kulturmiljöprogram. Det är den 
byggnaden som historiskt berättar om, och befäster den här platsen som skolmiljö i 
Ljungskile. Bebyggelsen i Ljungskile speglar en lång historisk samhällsutveckling och 
utgör idag en tätortsbildning inom kommunen utanför staden Uddevalla.  
 
Kulturens hus används frekvent som en lokal för kulturella uttryck och social 
gemenskap som dessutom lockar besökare från andra kommuner. Byggnaden 
innehåller en mycket aktiv kulturverksamhet i form av konstutställningar och 
konstkurser samt studiecirklar. Föreningen Kulturens Hus har idag ca 150 medlemmar, 
och bedriver verksamhet varje vecka under vår, sommar och höst för 4000 besökare per 
år. Flera konstutställningar sker med konstnärer från våra grannkommuner så Kulturens 
Hus vilket har många besökare från andra kommuner. I vissa fall har man samverkat 
med skolan där skolans elever har gjort målningar som eleverna själva sen ställt ut i 
lokalen.  
 
Enligt översiktsplanens planeringsprinciper för Ljungskile ska kommunen:  
• värna och förstärka ortens lokala identitet och karaktär samt platsens inneboende 
värden.   
• skapa förutsättningar för berikande möten: platser för idrott, platser för lek i alla 
åldrar, platser för rörelse, ambulerande kulturskola, fritidsgårdar och platser för 
utövande av kultur.   
• skapa förutsättningar för orten som besöksmål.   
 
Översiktsplanen anger angående föreningar att kommunen ska:  

 verka för att ideella organisationer finns geografiskt utspridda i hela kommunen 
 erbjuda ideella organisationer lokaler för att uppleva och organisera social 

gemenskap, träning, tävling och arrangemang. 
 stödja en bred ideell sektor som utgår från och tilltalar invånarnas olika behov, 

intressen och engagemang. 
 

Enligt fördjupad översiktsplan för Ljungskile är bevarande av kulturmiljöer en viktig 
planeringsfråga. Planens ställningstagande för kulturmiljövård är att omsorg om 
värdefulla kulturmiljöer ska kopplas till utveckling av turism. 
 
Enligt barnkonventionen ska barnets rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet 

främjas och lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet ska 

uppmuntras (art 31). Enligt översiktsplanen ska barnets perspektiv beaktas genom en 
aktiv och regelbunden dialog med barn och unga. 
 
Kultur och fritid ska utifrån sitt reglemente verka för att estetiskt och kulturhistoriskt 
värdefulla eller i samhällsbilden karaktäristiska byggnader och miljöer, bevaras, vårdas 
och används.  



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 
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Hälle Lider 12 och 13, framförallt 12, är av stor vikt för kulturmiljön i Ljungskile, 
varför rivningen av dessa kommer att få negativa konsekvenser för densamma. Den nya 
skolbyggnaden bör därför i stor utsträckning kompensera förlusten av eventuell rivning 
genom att spegla den förlorade kulturmiljön.  
 
Enligt Uddevalla kommuns översiktsplan ska beslut om rivning alltid motiveras. 
Kultur och fritid anser att byggnaderna behöver utredas av oberoende sakkunnig, både 
gällande kulturmiljövärde och skick, för att kunna motivera beslut om rivning. Vid 
eventuell rivning av byggnaderna utgör kulturmiljöutredning en viktig dokumentation 
för framtiden. 
  
 
 
 
Annica Ryman Dan Cardesjö  
Förvaltningschef Kommunantikvarie  

Skickas till 
Kommunfullmäktige  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 206 Dnr KFN 2022/00020 

Remiss: Motion från Ann-Marie Viblom (MP) och Jarmo 
Uusitalo (MP) om att bevara Ljungskiles kulturarv 

Sammanfattning 

 Kultur och fritid har mottagit remiss på en motion om att bevara Hälle Lider 10, 12 och 
13. Hälle Lider 12 och 13 är planerade att rivas i samband med bygge av ny skola i 
Ljungskile. Enligt uppgift från samhällsbyggnad är Hälle Lider 10 inte planerat att rivas 
medan rivningslov för Hälle Lider 12 kommer lämnas in i början av 2023. Hälle Lider 
13 överlåts till Hemsö genom den försäljning av fastigheten som beslutades av 
kommunfullmäktige 2022-06-08 (överklagat och hos förvaltningsrätten). Hemsö 
kommer sedermera att söka rivningslov. 

Hälle Lider 12, som idag kallas Kulturens hus, är Ljungskiles äldsta skolbyggnad byggd 
1878 och kulturhistoriskt särskilt värdefull för att fortsatt kunna uppfatta den historiska 
samhällsutvecklingen i Ljungskile. Den är särskilt omnämnd i kommunens 
kulturmiljöprogram och berättar historiskt om och befäster den här platsen som 
skolmiljö i Ljungskile.  

Kulturens hus används frekvent som en lokal för kulturella uttryck och social 
gemenskap som dessutom lockar besökare från andra kommuner. Byggnaden 

innehåller en mycket aktiv kulturverksamhet i form av konstutställningar och 
konstkurser samt studiecirklar. Föreningen Kulturens Hus har idag ca 150 medlemmar, 
och bedriver verksamhet varje vecka under vår, sommar och höst för 4000 besökare per 
år. Flera konstutställningar sker med konstnärer från våra grannkommuner så Kulturens 
Hus vilket har många besökare från andra kommuner. I vissa fall har man samverkat 
med skolan där skolans elever har gjort målningar som eleverna själva sen ställt ut i 
lokalen.  

Enligt föreningen själv har man genom åren arbetat ideellt med att hålla huset vid gott 
skick. Själva lokalen är enligt föreningen i hög grad ändamålsenlig och fördelaktig för 
verksamheten med sitt ljusinsläpp och väl tilltagna väggytor. Föreningen har haft ett 
rivningskontrakt under flera år och är enligt uppgift från samhällsbyggnad uppsagda.  

Uddevalla kommuns planeringsprinciper för Ljungskile innebär i korthet att kommunen 
ska värna och förstärka ortens lokala identitet och karaktär, skapa förutsättningar för 
berikande möten och platser för kultur samt skapa förutsättningar för orten som 
besöksmål. Ljungskiles fördjupade översiktsplan uttrycker att värdefulla kulturmiljöer 
ska kopplas till utveckling av turism.  

Kultur och fritid ska utifrån sitt reglemente verka för att estetiskt och kulturhistoriskt 
värdefulla eller i samhällsbilden karaktäristiska byggnader och miljöer, bevaras, vårdas 
och används.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Hälle Lider 12 och 13, framförallt 12, är av stor vikt för kulturmiljön i Ljungskile, 
varför rivningen av dessa kommer att få negativa konsekvenser för densamma. Den nya 
skolbyggnaden bör därför i stor utsträckning kompensera förlusten genom eventuell 
rivning genom att spegla den förlorade kulturmiljön. Kultur och fritid anser att det hade 
varit positivt om byggnaderna, särskilt Hälle Lider 12, kunde bevaras för att bibehålla 
historiska kulturmiljövärden på platsen vilket tillsammans med den nya skolbyggnaden 
bidrar till områdets helhetskaraktär. Detta för att följa kulturmiljövårdsprogrammet.  

Enligt Uddevalla kommuns översiktsplan ska beslut om rivning alltid motiveras. 

Kultur och fritid anser att byggnaderna behöver utredas av oberoende sakkunnig, både 
gällande kulturmiljövärde och skick, för att kunna motivera eventuellt beslut om 
rivning. Vid eventuell rivning av byggnaderna utgör en kulturmiljöutredning en viktig 
dokumentation för framtiden. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-11-24 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-11-10 § 254  

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

 

Förvaltningens förslag till beslut   
Kultur och fritidsnämnden anser att byggnaderna ska utredas av oberoende sakkunnig 
för att fastställa och dokumentera kulturmiljövärde och skick innan rivning beslutas och 
verkställs. Med detta anses remissen vara besvarad.  
  
Förslag till beslut på mötet  
Gösta Dahlberg (M) lämnar följande ändringsförslag:   
Kultur och fritidsnämnden anser att byggnadernas kulturvärde och skick dokumenteras 
innan rivning verkställs. Med detta anses remissen vara besvarad.  
    
Beslutsgång   
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Gösta Dahlbergs (M) förslag 
och finner att nämnden godkänner Gösta Dahlbergs förslag.   
  
Beslut   
Kultur och fritidsnämnden anser att byggnadernas kulturvärde och skick dokumenteras 
innan rivning verkställs. Med detta anses remissen vara besvarad.  
 
Vid protokollet  
Josefin Florell  
 
Justerat 2022-12-16 
Annelie Högberg, Gösta Dahlberg  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-12-16 intygar  
Josefin Florell 
 
Skickat 2022-12-19-19 till 
Motionärerna 
Kommunfullmäktige 



 
 

 
 

Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2022-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KS 2021/00640 

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

Sammanfattning 

Motion om att bevara 2 historiska byggnader i Ljungskile, vid bygget av den nya 
skolan.  

Beslutsunderlag 

Motion daterad 2021-11-09 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  
 
att ställa sig bakom motionen 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 2022/00660 

God ekonomisk hushållning 2023 för Uddevalla Vatten AB 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och 
kommunalförbund. 

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

Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när 
finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  

Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar 
av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.  

Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när 
finansiella mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, 
visar måluppfyllelse/förbättring.  

Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-
delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning. 

Uddevalla Vatten ABs utvärdering är att bolaget har god ekonomisk hushållning när 
båda finansiella mål och minst 50 procent av de verksamhetsmässiga målen uppnås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-08 
Bilaga 1 God ekonomisk hushållning 2023 Uddevalla vatten AB 
Protokoll nr 5, Uddevalla Vatten AB styrelsemöte 2022-12-01 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Uddevalla Vatten ABs utvärdering av god ekonomisk hushållning 

 
Vid protokollet: Sebastian Johansson 
Justerat 2023-01-27: Martin Pettersson (SD), Henrik Sundström (M) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2023-01-27: Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

God ekonomisk hushållning 2023 för Uddevalla Vatten AB 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och kommunalförbund. 
 
God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, bolag 
och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i 
samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje 
generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande 
generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande där 
kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet god 
ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 
 
Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när finansiella mål 
och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  
 
Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de 
verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.  
 
Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när finansiella 
mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, visar 
måluppfyllelse/förbättring.  
 
Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-
delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning. 
 
Uddevalla Vatten ABs utvärdering är att bolaget har god ekonomisk hushållning när 
båda finansiella mål och minst 50 procent av de verksamhetsmässiga målen uppnås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-08 
Bilaga 1 God ekonomisk hushållning 2023 Uddevalla vatten AB 
Protokoll nr 5, Uddevalla Vatten AB styrelsemöte 2022-12-01 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Uddevalla Vatten ABs utvärdering av god ekonomisk hushållning 
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Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Uddevalla Vatten AB 
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Datum: 2022-11-10 
Dnr: 2022/223 

 
 
 
God ekonomisk hushållning 2023 - Uddevalla Vatten AB 
Enligt Kommunallag (2017:725) 11 kap. 1§ ska kommunala bolag ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Vår definition för att Uddevalla Vatten AB 
ska ha en god ekonomisk hushållning är att bolaget ska uppnå minst 50 % av de i 
detta dokument angivna verksamhetsmål samt uppnå de båda finansiella målen. 

Bolagsmål 1 - Arbeta förebyggande och strukturerat för att minska 
verksamhetens miljö och klimatpåverkan 

Verksamhetsmål 1 - minska mängden externt köpt energi 

Beskrivning Mål 2023 Uppföljning 
Utökning av solceller, 
Skansverket ARV 12 000 kwh/år* 

Måluppföljning sker 
vid delårs- och årsbokslut av 
driftschef och ytterst VD 

*Energieffektivisering enligt leverantörens angivna effekt. Genomförd åtgärd innebär uppnått 
mål. 

Verksamhetsmål 2 - minska mängden externt köpt energi 

 

Verksamhetsmål 3 - minska mängden externt köpt energi 

 

Verksamhetsmål 4 - minska mängden externt köpt energi 

  

Beskrivning Mål 2023 Uppföljning 
Centralreglering av värmen på 
två yttre stationer 1 000 kwh/år 

Måluppföljning sker 
vid delårs- och årsbokslut av 
driftschef och ytterst VD 

Beskrivning Mål 2023 Uppföljning 
Höjning av startnivån i sumpen 
vid lågflöde icke regn 4 000 kwh/år 

Måluppföljning sker 
vid delårs- och årsbokslut av 
driftsschef och ytterst VD 

Beskrivning Mål 2023 Uppföljning 

Byte av tre fordonen till elfordon 17 000 kwh/år 
Måluppföljning sker 
vid delårs- och årsbokslut av 
driftsschef och ytterst VD 
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Datum: 2022-11-10 
Dnr: 2022/223 

 
 
 
Bolagsmål 3 - Ekonomisk stabilitet  
Finansiellt mål 1 - Kostnadstäckning 

Beskrivning Mål 2023 Uppföljning 
För varje enskilt år ska 
kostnaderna* 
täckas av intäkterna**  
+ tidigare års överuttag  

100 % 
Måluppföljning sker 
vid delårs- och årsbokslut av 
ekonomichef och ytterst VD 

* Om ett enskilt års kostnader överstiger det enskilda årets intäkter ska detta underuttag 
återställas med hjälp av överuttag inom tre år.  

** Om ett enskilt års intäkter överstiger det enskilda årets kostnader ska detta överuttag 
antingen återställas inom tre år eller läggas i en VA-fond. 

Finansiellt mål 2 - Betalningsförmåga 

Beskrivning Mål 2023 Uppföljning 
Bolaget ska ha en  
hög kassalikviditet*,  
d.v.s. betalningsförmågan på 
kort sikt ska vara god 

100 % 
Måluppföljning sker 
vid delårs- och årsbokslut 
av ekonomichef och ytterst VD 

*Vid beräkning inkluderas outnyttjad checkkredit i omsättningstillgångarna. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9 Dnr KS 2022/00683 

Tillägg i kommunstyrelsens reglemente, beslut om 
kommunövergripande åtgärder vid samhällsstörning 

Sammanfattning 

Covid 19-pandemin och i den nuvarande situationen med risk för elbrist med  
omfattande samhällsstörningar som följd har aktualiserat behovet av att skyndsamt  
kunna fatta kommunövergripande beslut för att hantera krissituationer. Det kan t.ex.  
handla om åtgärder för att förhindra spridning av smitta, förändrade öppettider,  
omfördela personal och andra resurser mellan olika verksamheter, tillfälligt stänga eller  
minska verksamheter, minska kommunens elförbrukning etc. 
 
Ett förslag har tagits fram som innebär att kommunstyrelsens ges rätt att fatta vissa,  
tidsbegränsade, brådskande beslut att gälla för andra berörda nämnders verksamheter.  
Förslaget är framtaget med stöd av 6 kap 8 § som infördes i 2017 års kommunallag. 
 
På detta sätt bedöms krishanteringen kunna startas snabbare och mer effektivt vid  
störningar som inte är eller ännu utvecklats till en sådan händelse som föranleder  
aktivering av krisledningsnämnden.  
 
Bestämmelsen föreslås som ett tillägg i kommunstyrelsens reglemente. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-23. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tillägga följande i reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, reglemente  
för kommunstyrelse § 8: 
 
Vid kris eller risk för allvarlig samhällsstörning besluta att vidta åtgärder inom andra  
nämnders verksamhetsområden för att hantera en uppkommen bristsituation eller annan  
störning. Besluten ska vara tidsbegränsade, nödvändiga med hänsyn till händelsens art  
och omfattning och ej inverkande på nämndernas självständighet i myndighetsutövning,  
tillämpningen av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2023-01-27 
Martin Pettersson (SD), Henrik Sundström (M) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2023-01-27 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Tillägg i kommunstyrelsens reglemente, beslut om 

kommunövergripande åtgärder vid samhällsstörning 

Sammanfattning 

Covid 19-pandemin och i den nuvarande situationen med risk för elbrist med 
omfattande samhällsstörningar som följd har aktualiserat behovet av att skyndsamt 
kunna fatta kommunövergripande beslut för att hantera krissituationer. Det kan t.ex. 
handla om åtgärder för att förhindra spridning av smitta, förändrade öppettider, 
omfördela personal och andra resurser mellan olika verksamheter, tillfälligt stänga eller 
minska verksamheter, minska kommunens elförbrukning etc. 
 
Ett förslag har tagits fram som innebär att kommunstyrelsens ges rätt att fatta vissa, 
tidsbegränsade, brådskande beslut att gälla för andra berörda nämnders verksamheter. 
Förslaget är framtaget med stöd av 6 kap 8 § som infördes i 2017 års kommunallag. 
 
På detta sätt bedöms krishanteringen kunna startas snabbare och mer effektivt vid 
störningar som inte är eller ännu utvecklats till en sådan händelse som föranleder 
aktivering av krisledningsnämnden.  
 
Bestämmelsen föreslås som ett tillägg i kommunstyrelsens reglemente. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-23. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tillägga följande i reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, reglemente 
för kommunstyrelse § 8: 
 
Vid kris eller risk för allvarlig samhällsstörning besluta att vidta åtgärder inom andra 
nämnders verksamhetsområden för att hantera en uppkommen bristsituation eller annan 
störning. Besluten ska vara tidsbegränsade, nödvändiga med hänsyn till händelsens art 
och omfattning och ej inverkande på nämndernas självständighet i myndighetsutövning, 
tillämpningen av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda.  

Ärendebeskrivning 

Covid 19-pandemin och i den nuvarande situationen med risk för elbrist med 
omfattande samhällsstörningar som följd har aktualiserat behovet av att skyndsamt 
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kunna fatta kommunövergripande beslut för att hantera krissituationer. Det kan t.ex. 
handla om åtgärder för att förhindra spridning av smitta, förändrade öppettider, 
omfördela personal och andra resurser mellan olika verksamheter, tillfälligt stänga eller 
minska verksamheter, minska kommunens elförbrukning etc. 

Grundläggande principer för krishantering 

Vid krishantering ska tre grundläggande principer gälla; ansvarsprincipen innebär att 
den som ha ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande 
ansvar även vid en kris, närhetsprincipen, kriser ska hanteras av den ledningsnivå som 
närmast berörs av krisen och krishanteringen bör lyftas till högre nivåer endast om detta 
krävs för en rationell prioritering eller samordning, likhetsprincipen innebär 
verksamhetens organisation och lokalisering ska långt möjligt vara densamma som vid 
normala förhållanden. (se bl.a. handbok i kommunal krisberedskap, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap) 

Krisledningsnämnd 

Alla kommuner ska enligt lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ha en krisledningsnämnd. Med 
extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en region. 
 
Krisledningsnämnden aktiveras av dess ordförande, vice ordförande eller kollegialt av 
nämnden.  
 
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller regionen i den utsträckning 
som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 
När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som 
nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 
 
Även om aktivering av krisledningsnämnden skulle kunna ske relativt skyndsamt krävs 
det en del insatser för att genomföra ett sammanträde med nämnden. Detta kan dra 
resurser från förvaltnings krishantering och medför också en hel del administrativt 
efterarbete, bl.a. redovisning till kommunfullmäktige, då krisledningsnämnden 
aktiverats. Ordföranden i krisledningsnämnden har rätt att fatta brådskandebeslut på 
samma sätt som ordförande i vanliga nämnder. Sådana beslut måste dock anmälas till 
nämnden vid ett sammanträde. Aktivering av krisledningsnämnden bör således inte ske 
om det går att lösa uppkomna situationer på andra sätt enligt principerna för 
krishantering. 
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En beslutsnivå mellan normalläge och krisledningsnämnd? 

Som framgår av ovan vill kommuner vanligen undvika att aktivera 
krisledningsnämnden om det inte är nödvändigt. Samordning genom t.ex. kommunens 
krisledningsgrupp vars funktioner i sin tur fattar beslut på sina respektive delegationer 
från de olika nämnderna eller via nämndernas ordförande är ett sätt. Nackdelen är risk 
för tidsspillan eller att det inte går att nå samtliga beslutsfattare och därigenom få fullt 
och snabbt genomslag av åtgärder.  
 
En beslutsfattare som har mandat över hela kommunen bedöms ha snabbare 
beslutsvägar och effektivare krisledning.  
 
I 2017 års kommunallag (6 kap 8 §) ges möjlighet för fullmäktige att besluta att 
kommunstyrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra 
nämnders verksamhet. Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra 
nämnders myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i övrigt rör 
enskilda. I förarbetena nämns som exempel övergripande beslut för att få en ekonomi i 
balans och fatta beslut på personal- säkerhets- eller miljöområdet.  
 
Kommunledningskontoret bedömer att bestämmelsen skulle kunna användas för att ge 
kommunstyrelsen mandat att fatta beslut om åtgärder i en krissituation som kräver 
snabbt agerande. Kommunstyrelsen skulle i sin tur kunna delegera denna beslutanderätt 
till förslagsvis kommundirektören eller kommunstyrelsens ordförande. 
 
Därför föreslås att en ny bestämmelse införs i kommunstyrelsens reglemente, avsnittet 
delegering från kommunfullmäktige. Ett förslag till lydelse finns nedan. I denna återges 
kommunallagens 6 kap 8 § skrivning om att besluten inte får inverka på nämndernas 
självständighet i myndighetsutövningen. Det framgår också att det ska röra sig om 
tidsbegränsade åtgärder och med begränsning i förhållande till vad som är nödvändigt. 
Eftersom det är en delegation ska kommunstyrelsen anmäla fattade beslut till 
kommunfullmäktige.  

Förslag om tillägg i kommunstyrelsens reglemente 

Följande tillägg föreslås i reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, 
reglemente för kommunstyrelsen: 
 
§ 8 Delegering från kommunfullmäktige  

 
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden: 
 
Vid kris eller risk för allvarlig samhällsstörning besluta att vidta åtgärder inom andra 
nämnders verksamhetsområden för att hantera en uppkommen bristsituation eller annan 
störning. Besluten ska vara tidsbegränsade, nödvändiga med hänsyn till händelsens art 
och omfattning och ej inverkande på nämndernas självständighet i myndighetsutövning, 
tillämpningen av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

4(4) 

2022-12-23 Dnr KS 2022/00683 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Författningssamlingen 
Samtliga nämnder 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KS 2022/00671 

Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2023 

Sammanfattning 

En sammanställd budget görs i syfte att få en helhetsbild av kommunkoncernen för 
kommande år. Den utgår från flerårsplanen som beslutades av kommunfullmäktige i 
juni och som sedan reviderades av kommunfullmäktige i november med anledning av 
inflationstrycket. De år då val av fullmäktige har hållits ska budgeten dessutom 
fastställas av nyvalda fullmäktige. Den sammanställda budgeten tar även hänsyn till 
tillkommande beslut om kommunbidragsförändringar som har beslutats av 
kommunstyrelsen under augusti till november 2022. Den består av nämndernas och 
företagens inrapportering i slutet av 2022. Alla sammanställningar i prognos 2022 för 
kommunen och företagen bygger på prognosen vid senaste delårsbokslut. Den 
sammanställda budgeten utgör grunden för den ekonomiska uppföljningen under 2023. 

Följande förändringar har skett av flerårsplanen som kommunfullmäktige antog: 

 Omräkning av nämndernas kommunbidrag från fast till löpande pris enligt 
beslut i kommunstyrelsen i augusti, där har kommunbidragen även justerats för 
övriga förändringar såsom  höjning av internränta och personalomkostnader, 
förändringar i statsbidrag, kapitalkostnader och andra beslutade 
kommunbidragsjusteringar 

 Justering mellan nämnderna avseende personalomkostnader för interna tjänster 
(beslut i kommunstyrelsen i september) 

 Justering för utökat kommunbidrag till socialnämnden avseende förkortad 
arbetstid för personal som arbetar natt (beslut i kommunstyrelsen i oktober) 

 Kompensation ur kapitalkostnadsreserv (beslut i kommunstyrelsen i november). 

Under kommunstyrelsens sammanträde uppmärksammar Camilla Johansson (C) ett 
uppenbart fel i tabellen på s. 28. Kommunledningskontoret kommer korrigera felet inför 
kommunfullmäktiges behandling av ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-10 
Flerårsplan 2023-2025 med sammanställd budget 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts  10 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Flerårsplan 2023-2025 med sammanställd budget 2023 med den 
korrigering som har redogjorts på kommunstyrelsens sammanträde.  

Deltar ej i beslut 
Jarmo Uusitalo (MP) och David Höglund Velasquez (V) avstår från att delta i beslutet 
med hänvisning till egna budgetmotioner. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2023-01-27 
Martin Pettersson (SD), Henrik Sundström (M) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2023-01-27 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Budgetcontroller Micaela Fondin 
Telefon 0522-69 61 34 
micaela.fondin@uddevalla.se 

 

Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2023 

Sammanfattning 

En sammanställd budget görs i syfte att få en helhetsbild av kommunkoncernen för 
kommande år. Den utgår från flerårsplanen som beslutades av kommunfullmäktige i 
juni och som sedan reviderades av kommunfullmäktige i november med anledning av 
inflationstrycket. De år då val av fullmäktige har hållits ska budgeten dessutom 
fastställas av nyvalda fullmäktige. Den sammanställda budgeten tar även hänsyn till 
tillkommande beslut om kommunbidragsförändringar som har beslutats av 
kommunstyrelsen under augusti till november 2022. Den består av nämndernas och 
företagens inrapportering i slutet av 2022. Alla sammanställningar i prognos 2022 för 
kommunen och företagen bygger på prognosen vid senaste delårsbokslut. Den 
sammanställda budgeten utgör grunden för den ekonomiska uppföljningen under 2023. 
 
Följande förändringar har skett av flerårsplanen som kommunfullmäktige antog: 

 Omräkning av nämndernas kommunbidrag från fast till löpande pris enligt beslut 
i kommunstyrelsen i augusti, där har kommunbidragen även justerats för övriga 
förändringar såsom  höjning av internränta och personalomkostnader, 
förändringar i statsbidrag, kapitalkostnader och andra beslutade 
kommunbidragsjusteringar 

 Justering mellan nämnderna avseende personalomkostnader för interna tjänster 
(beslut i kommunstyrelsen i september) 

 Justering för utökat kommunbidrag till socialnämnden avseende förkortad 
arbetstid för personal som arbetar natt (beslut i kommunstyrelsen i oktober) 

 Kompensation ur kapitalkostnadsreserv (beslut i kommunstyrelsen i november) 
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 
 
Trots två år under oket av Covid-19 har Uddevalla klarat ekonomin väldigt bra. Vi har höjt de 
faktiska verksamhetsramarna under flera år, samtidigt som vi gjort stora förtida avbetalningar på 
pensionsskulden. Detta var möjligt då vi haft en positiv utveckling vad gäller demografi, 
skatteintäkter och ökad sysselsättningsgrad. När vi nu lägger en budget, för 2023-2025, med ett 
helt annorlunda säkerhetsläge i Europa, då har vi också helt andra osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn 
till. Vad vi kan se just nu är en kraftig utveckling av inflationen, förväntade räntehöjningar och 
lönekostnadsanspråk. Den enda bärande orsaken till detta är Rysslands krig mot Ukraina, med de 
sanktioner som bland andra EU beslutat om som följd därav. Hur långvarigt kriget och 
sanktionerna blir kan ingen spekulera om idag. Inte heller hur många år eller decennier som 
behövs därefter för att normalisera säkerhetsläget. Det vi vet är att vi i budgeten måste ta höjd för 
konsekvenser som vi i dag bara kan spekulera i. 
Vi har med den här bakgrunden valt att presentera en väldigt försiktig budget. 
Budgeten har trots detta några tydliga inslag. Vi skall ta hand om den utbildningsskuld som 
uppstod under pandemiåren. Vi måste säkerställa att de ungdomar som kom efter i sina studier, 
under perioden med covidrestriktioner, kan komma i fatt. Arbetet mot våld i nära relationer, och 
mot otrygghet i allmänhet, måste utvecklas. De satsningar vi gjort i byggstarter i ny Brandstation, 
ny Simhall och en ny Idrottsarena är första etappen av en stadsutveckling som vi ser som 
nödvändig att den fortsätter. 
Med detta anser vi att det ges möjlighet till fortsatt utveckling för Uddevalla kommun, trots en 
osäker omvärld. 
 
 
 
Ingemar Samuelsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Sammanfattning  
Här beskrivs de ekonomiska förutsättningarna inför flerårsplanen 2023-2025. Skrivelsen innehåller 
bakgrunden till de ekonomiska förutsättningarna och det resultat som förslaget till flerårsplan innebär.  
 
Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av rikets och kommunsektorns ekonomi framöver är 
fortsatt osäker, främst på grund av inflations och räntesituationen men även Rysslands invasion av Ukraina.  
 
Kommunfullmäktiges beslut om flerårsplanen 2023-2025 i juni 2022 revideras på grund av inflationstrycket 
på kommunens verksamheter. Övriga kommunbidragsjusteringar för 2023 kommer omhändertas i den 
sammanställda budgeten. 
 
Osäkerheten kring vilken konsekvens inflationen får på kommunen är stor, dock konstateras att 
verksamheterna kommer bli påverkade och beroende på hur stor del av verksamheterna som är 
inflationspåverkad och knutna till KPI-avtal blir det mer eller mindre kännbart. Bedömningen är att 
inflationstrycket är cirka 50 mkr på kommunens verksamheter. Störst påverkan har Socialnämnden där 
cirka 500 mkr bedöms vara inflationspåverkad och prognostiseras få cirka 30 mkr i ökade kostnader jämfört 
med budget, främst färdtjänst, familjehem, HVB, hyror, måltidskostnader och köp av varor och tjänster 
som bedöms öka. Barn- och utbildningsnämnden har cirka 250 mkr som bedöms vara inflationspåverkad 
vilket medför cirka 15 mkr i ökade kostnader, främst skolskjuts, hyror, måltid, städ och köp av varor och 
tjänster. Samhällsbyggnadsnämnden hanterar externt inhyrda lokaler och där signaleras höjningar på cirka 
10 mkr vilka dock faktureras vidare, även måltidsverksamheten bedöms ha ökade kostnader på cirka 5 mkr 
men de är inräknade i BUN och SOC beräkningar. Kultur och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen har 
mindre kostnadsökningar för hyror och köp av varor och tjänster.  
 
För att hantera kostnadsökningarna på grund av inflationen kompenseras nämnderna för viss del av 
inflationstrycket genom att kommunbidragen ökar med 46 mkr och utökningen finansieras genom att 
kommunens budgeterade helårsresultat minskar till närmare noll. Kompensationen medför att de finansiella 
målen om nettokostnadsandel på 99 % och att soliditeten ska öka inte uppnås, vilket i sin tur innebär att 
inte ekonomisk hushållning uppnås. Omfördelningen medför även att verkliga kostnader hamnar på rätt 
verksamhet eftersom Samhällsbyggnadsnämnden fakturerar ut verkliga kostnader till beställarna. 
Kommunbidragen ökar för Socialnämnden med 29 mkr, Barn- och utbildningsnämnden med 14 mkr och 
för Kultur- och fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen med 1 mkr vardera 
jämfört med den beslutade flerårsplanen i juni 2022. Nämndernas inflationspåverkan, kostnadsförändringar 
och avvikelser kommer följas upp mer ingående vid ordinarie uppföljningstillfällen. 
Planeringen inför 2024 års flerårsplan är i uppstarten och kommer intensifieras under hösten, dock kan 
redan nu konstateras att det kommer krävas stora prioriteringar för att få 2024 års budget i balans och nå de 
finansiella målen. 
 
Tidigare prognoser att ökningen av skatteintäkterna inte räcker till för att finansiera de ökade kostnaderna 
som förväntas kvarstår, kostnaderna ökar då befolkningstillväxten är snabb främst i de äldre åldrarna 
vilket ökar efterfrågan på de levererade tjänsterna. Samtidigt är befolkningsökningen lägre i arbetsför ålder 
vilket ökar på problematiken.  
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Dessutom finns det ett stort investeringsbehov i lokaler, både för en ökad kapacitet och  
förbättringar av befintliga lokaler. Kompetensförsörjning är en av kommunsveriges mest strategiska frågor 
vilket framöver kommer sätta stor press på Sveriges kommuner dels att attrahera nya medarbetare, dels att 
behålla de befintliga medarbetarna.  
 

Även om många osäkerhetsfaktorer påverkar de beräkningar som vi kan göra idag om  
de kommande åren så ger dessa en klar indikation om den ekonomiska utmaningen.  
Med dagens information baserat på Sveriges kommuner och regioners senaste  
ekonomiska bedömningar blir resultatet för Uddevalla inte mycket annorlunda än andra  
kommuners. Kostnaderna för den ändrade befolkningssammansättningen ökar snabbare än skatteintäkterna 
och skapar ett behov av lägre kostnader eller ökade intäkter. Uddevallas utmaningar delas av de flesta 
kommuner i Sverige. Utgångspunkten i förutsättningarna är tills vidare att det sker genom minskade 
kostnader och inte ökad skatt vilket hittills varit den politiska inriktningen.  
  
För att skapa utrymme för att möta de ökade kostnaderna för demografin måste  
nettokostnaderna minska genom prioriteringar och effektiviseringar. Detta kräver omfattande insatser för 
nämnder och förvaltningar att genomföra. Kommunen genomförde stora förändringar inför tidigare 
flerårsplan vilket har sänkt nettokostnaderna betydligt.  
 

Förslaget till flerårsplan 2023-2025 som här presenteras baseras på oförändrad skattesats om 22,16 kronor. 
Detaljer och förändringar till nämnderna framgår under avsnittet ”Nämndernas budget och verksamhet”. 
 
Effekterna kommer att konkretiseras i nämndernas internbudget under hösten.  
 
Följande tabell över utfallet för de finansiella målen och övriga nyckeltal sammanfattar den ekonomiska 
effekten av flerårsplanen. De tre finansiella målen är färgmarkerade och det som är markerat med rött 
uppfyller inte målen. Observera att värdena är för det enskilda året och inte för ett genomsnitt av fyra år. 
Konsekvensen av att omfördela budgetmedel för att kompensera effekterna av inflationstrycket medför att 
flera av de finansiella målen inte nås under planperioden. 
 

 Bokslut Prognos Plan Plan Plan Utblick Utblick Mål 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027   

Nettokostnadsandel (%) 97,0% 96,8% 100,0% 99,7% 100,0% 100,0% 100,0% 99,0 

Soliditet (%) 14,6% 14,9% 11,9% 11,7% 11,5% 11,4% 11,4% öka 

Egenfinansiering (%) 60,5% 39,9% 23,5% 31,3% 41,2% 44,1% 56,1% 30,0 

Investeringsnivå (mkr) 525 677 741 662 512 507 421  

Låneskuld (mkr) 3 765 4 245 4 970 5 456 5 758 6 039 6 222  

Egen låneskuld (mkr) 634 1 040 1 739 2 175 2 427 2 658 2 791  

Resultat (mkr) 116 128 0 12 1 2 6  

Finansiellt mål nås          
Finansiellt mål nås inte         
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Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av ekonomin 

Det rådande konjunkturläget i Sverige kommer att stärkas under 2022 och 2023. Den fortsatta 
återhämtningen kan dock dämpas av inflations och ränteproblematiken samt Rysslands invasion av 
Ukraina. 
 
Med anledning av kriget i Ukraina antar prognosen en klar dämpning för export och investeringar under 
innevarande år. Svackan förväntas dock vara temporär och tämligen snabbt återhämtad, liksom bli långt 
mer beskedlig än vad som inträffade första halvåret 2020. Mottagandet av ukrainska flyktingar föranleder 
samtidigt att de offentliga konsumtionsutgifterna i Sverige förhöjs i år, vilket alltså stärker inhemsk 
efterfrågan och BNP. BNP-tillväxten bedöms ligga runt 2 % kommande år. 
 
Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med återhämtning av den svenska samhällsekonomin. 
Sysselsättning och arbetade timmar ökar, samt löne- och pensionsinkomsterna vilket bidrar till ökningar av 
skatteunderlaget. Andelen arbetslösa antas ligga på drygt 7 % de kommande åren. (SKR april 2022).  
 

Diagrammet nedan är från SKR:s ekonomirapport och beskriver vad som händer när de förväntade 
kostnaderna för demografin ställs mot utveckling av sysselsättningen (arbetade timmar). 
 

 
Diagram: Utveckling av sysselsättning (timmar) och demografiskt tryck 

 
Diagrammet sammanfattar problemet med att få intäkter och kostnader att gå ihop. Om ekonomin övergår 
till en sämre konjunktur kommer sysselsättningsökningen inte att vara tillräcklig för att klara 
behovsökningarna och ej heller några kostnadsökningar utöver vad som följer av befolkningsutvecklingen. 
 
Precis som för kommunsektorn som helhet påverkar utvecklingen Uddevallas ekonomi framöver. Den 
ökade befolkningen och de kostnader som det medför, tillsammans med en skatteintäkts-ökning som inte 
ökar i samma takt som kostnaderna, ger ett allt tydligare avtryck i kommunens ekonomi och ett växande 
behov av åtgärder för att få ekonomisk balans.  
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Några sammanfattande aktuella nyckeltal för perioden 

% 2021 2022 2023 2024 2025 

BNP 4,7 3,1 2,4 1,9 1,8 

Sysselsättning, timmar 2,3 2,5 2,6 0,6 0,3 
Relativ arbetslöshet 8,8 7,7 7,3 7,5 7,5 
*Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,7 2,7 3,0 3,1 3,2 
*Konsumentpris, KPIF 2,4 5,3 2,5 2,1 2,0 

Prisindex kommunal vht (PKV) 2,7 2,9 5,0 2,7 2,7 
*  

 

*Enligt SKRs bedömning april.
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Utgångsläge inför planeringen 
2021 års resultat uppgick till 116 mkr. Det goda resultatet möjliggjorde en pensionsinlösen via försäkring 
med ca 100 mkr, en liknande pensionsinlösen gjordes även 2020.  
  
Inför kommande år har prognoserna för skatteintäkter och generella statsbidrag ökat kraftigt jämfört med 
tidigare beräkningar. Vilket för Uddevallas del möjliggjorde beslutet om en tilläggsbudget på 40 mkr för 
2022. Kommunens verksamheter som helhet bedöms ha en budget i balans, mycket tack vare att kommunen 
genomförde stora förändringar inför tidigare flerårsplaner som har sänkt nettokostnaderna betydligt. Vilket 
medför att kommunens förutsättningar inför kommande planperiod ser relativt bra ut förutsatt att 
planerade förändringar för 2022 genomförs.   
  
Som utgångspunkt för denna planeringsomgång finns gällande flerårsplan för 2022-2024, samt 
tilläggsbudgeten. I 2022 års anslag ingår några satsningar som var engångsinsatser, och därför inte ingår i 
2023 års ramtilldelning vilket medför att kommunbidraget för vissa nämnder sänks. Grundförutsättningarna 
med en ökad efterfrågan på de kommunala tjänsterna för både de yngre och äldre i kombination med en 
svag tillväxt i befolkningen i arbetsför ålder kvarstår, efterfrågan ökar mest för den äldre delen av 
befolkningen. Invånarantalet ökar för kommunen, och ökningen är högre än prognosen. Vilket är positivt 
eftersom befolkningsökningen under 2020 var väldigt låg jämfört med tidigare år.   
  
Kompetensförsörjningen är en av kommunsveriges mest strategiska framtidsfrågor. Att locka till sig 
framtida arbetskraft samt att behålla befintlig arbetskraft när efterfrågan på kommunala tjänster ökar är en 
fråga som merparten av Sveriges kommuner arbetar med. Sveriges Kommuner och Regioner 
skriver ofta om denna viktiga framtidsfråga.  
 
Pandemin bedöms inte längre vara ett så stort hot mot världsekonomin, tack vare en ökad vaccinationsgrad 
i världen. Däremot har kriget i Ukraina medfört stort mänskligt lidande och händelserna beskrivs i media 
som en humanitär katastrof. Flyktingströmmen från Ukraina genom Europa har påbörjats och ett flertal 
sanktioner mot Ryssland har införts. På råvarumarknaden har priset på olja, gas och kol ökat drastiskt 
samtidigt som börserna har fallit kraftigt. Konsekvenserna för världsekonomin, handeln och de finansiella 
marknaderna är i dagsläget mycket svåra att överblicka, men det kommer till stor del att påverka Sveriges 
kommuner och regioner. Redan nu höjs beredskapen för att möta de utmaningar som kriget och 
säkerhetsläget innebär. 
 
Inflationen har stigit kraftigt under 2022 och var i april 2022 över 6 % vilket är det högsta inflationstalet 
sedan 1990-talet, även räntorna kommer troligen öka då signaler nu finns att Riksbanken planerar höja 
räntan. I planeringsförutsättningarna inför planperioden räknades priserna upp med ca 2%. 
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Arbetsmarknaden 
Arbetsförmedlingens statistik till och med april 2022 visar att arbetslösheten fortsätter att sjunka efter den 
kraftiga uppgången vid pandemins start. I april låg den totala arbetslösheten i Uddevalla på 7,6 %, vilket är 
högre än riket (6,8 %) och Västra Götaland (6,1 %). Arbetslösheten är fortsatt högre för män (7,8 %) än för 
kvinnor (7,5 %). 
 

 
 
Även om den totala arbetslösheten sjunker och antalet lediga jobb ligger på rekordhöga nivåer så ökar 
långtidsarbetslösheten. Redan innan pandemin sågs att antalet inskrivna arbetslösa som har svårt att få fäste 
på arbetsmarknaden fortsätter att öka i riket. Det handlar framför allt om personer som saknar gymnasial 
utbildning, personer födda utanför Europa och arbetslösa som är 55 år eller äldre.  
 
Även ungdomar 18-24 år är särskilt utsatta i en lågkonjunktur på grund av deras svagare anknytning till 
arbetsmarknaden och under pandemin har arbetslösheten ökat särskilt snabbt bland just ungdomar. Den 
kraftiga uppgången har dock följts av en nedgång, men dagens nivå är fortsatt högre än före pandemin. I 
april låg ungdomsarbetslösheten på 10,1 % i Uddevalla vilket är högre än riket (8,2 %) och Västra Götaland 
(7,2 %). Bland ungdomar är skillnaden mellan könen större (män 11,5 % och kvinnor 8,5 %). 
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Invånarantal och befolkningsprognos 
31 december 2021 hade Uddevalla kommun 57 122 folkbokförda invånare. Under 2021 ökade befolkningen 
med 335 personer (cirka 0,6 %), vilket var knappt 110 personer fler än prognostiserat. Befolkningsökningen 
under 2021 består av ett positivt flyttnetto om 234 personer och ett positivt födelsenetto om 86 personer. 
Efter en lägre befolkningsökning under 2020, till följd av effekter som kunde relateras till pandemin, syns 
nu en återgång till en mer normal nivå för kommunen.  
 
De demografiska förändringarna i följande stycke är baserade på gällande befolkningsprognos som 
fastställdes av kommunstyrelsen i juni 2021. Befolkningsprognoser innehåller alltid ett visst mått av 
osäkerhet. Under 2022 har kriget i Ukraina och dess effekt på såväl flyktingströmmar som konjunktur 
medfört betydande osäkerheter som kommer beaktas i kommande prognos som kommunstyrelsen väntas 
fatta beslut om i juni 2022. I dagsläget bedömer inte migrationsverket att massflyktingar från Ukraina 
kommer att söka vanlig asyl och därmed på sikt folkbokföra sig i landets kommuner och bli kvar i Sverige 
en längre tid. De lyfter dock att situationen är mycket svåranalyserad och att det finns betydande osäkerheter 
som försvårar bedömningen av krigets påverkan på Sveriges folkmängd. Befolkningsprognosen gäller 
endast folkbokförda i kommunen och därmed inte asylsökande eller massflyktingar. Således ger statliga 
aktörer inget stöd för antagande om en förhöjd befolkningsutveckling till följd av mottagande av flyktingar 
från Ukraina. 
 
Demografiska förändringar 
Samtliga beräkningar i förutsättningarna är gjorda utifrån den befolkningsprognos som gjordes våren 2021. 
Efter en rad åtgärder och överenskommelser i Sverige och EU har antalet asylsökande och nyanlända med 
uppehållstillstånd i Sverige stabiliserats på en lägre nivå jämfört med våren 2016. Migrationsverkets 
prognos är att det lägre antalet nyanlända med uppehållstillstånd kommer att hålla i sig kommande år. Som 
stycket ovan redogör för utgår inte Migrationsverket från att massflyktingar från Ukraina ska ha någon 
effekt på nyanlända i kommunen. 
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Diagrammet nedan visar Uddevalla kommuns egen prognos över antalet nyanlända med uppehållstillstånd 
i kommunen som baserar sig på migrationsverkets prognos samt en bedömning av kommunens andel av 
mottagande de senaste åren. Det totala mottagandet förväntas bli cirka 75 personer 2021 och cirka 70 
personer 2022. 
 

 
Källa: Migrationsverket och Uddevalla kommuns egen prognos 

 
Diagrammet nedan visar tydligt den kraftiga befolkningsökningen som skedde i slutet av 2015, hela 2016 
och till viss del även 2017. Under 2018 och 2019 var befolkningsökningen mer i nivå med tiden före denna 
period medan den minskade kraftigt under 2020. Prognosen visar att befolkningsutvecklingen förväntas 
vara dämpad de närmaste åren för att sedan återgå till mer normala nivåer. 
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Diagrammet visar Uddevalla kommuns årliga befolkningsökning. Faktisk årlig befolkningsökning visas mellan 2000-

2021 samt prognosticerad årlig befolkningsökning mellan 2021-2030. 

 
Jämfört med 2020 blir antalet invånare i Uddevalla kommun fler i så gott som alla åldrar. Det är i stort sett 
bara i intervallet 20-64 år antalet invånare i vissa åldrar spås bli lägre 2030 jämfört med 2020. 
 

 
Diagrammet visar befolkningens sammansättning i 1-årsklasser för faktisk befolkning 2020, jämfört med prognos för 

2030. 

 
Diagrammet nedan ger en överblick över ålderssammansättningen av Uddevallas befolkning och hur denna 
utvecklas från 2010 till 2030. Alla åldersgrupper väntas öka i antal mellan 2010-2030, men 
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sammansättningen ändras något. Det är framförallt andelen äldre som ökar medan andelen som är mellan 
20-64 år minskar. Detta är utmanande för kommunen på flera sätt.  
 

Andelen av befolkningen som är i behov av kommunal verksamhet och resurser ökar, medan den andel som 
genererar skatteintäkter minskar. Demografin är en av våra viktigaste utmaningar i den resursfördelning 
som ska ske. De demografiska förändringarna måste klaras av genom omfördelningar inom kommunen. 
Ibland kan dessa vara inom samma nämnds område men även omfördelningar mellan nämnder kan bli 
aktuellt.  
 
 

 
Diagrammet visar antal och andel invånare i Uddevalla kommun per åldersgrupp. Faktisk befolkning för 2010, 2015 

och 2020 och prognos för 2025 och 2030. 
 

Ökning av antalet invånare i åldersgrupper, 2020–2025, enligt befolkningsprognos 2021 

Ålder 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 621 9 0 5 3 10 

1-5 3 446 -13 -31 -63 -77 -99 

6-15 6 928 91 174 256 344 398 

16-19 2 520 46 131 187 171 204 

20-64 31 164 -86 -64 168 368 538 

65-79 8 633 145 228 265 290 274 

80-84 1 741 15 65 146 236 346 

85-w 1 734 19 45 62 98 133 

Summa 56 787 227 549 1 026 1 432 1 806 

Prognostiserad ackumulerad folkmängdsutveckling från startåret 2020.  

Som underlag till resursfördelningen har beräkningar gjorts för att synliggöra de demografiska kostnader 
som uppstår på grund av den ökande befolkningen. I dagsläget sker beräkningar för verksamheterna 
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förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium samt äldreomsorg avseende särskilt boende och ordinärt 
boende och beloppen framgår av bilaga 1. Kostnaderna beräknas som ett genomsnittligt belopp per invånare 
i respektive åldersgrupp som förväntas erhålla service från nämnden. Det bör observeras att demografin 
kan påverka ytterligare verksamheter härutöver. 
 
 
God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen. 
 
God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, bolag och stiftelser 
ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i samhälls-ekonomin. Verksamheterna 
ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje generation ska bära kostnaden för den service den 
konsumerar och inte belasta kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett 
helhetstänkande där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet god 
ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 
 
Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när finansiella mål och 
verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  
 
Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de 
verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring. Kommunala bolag, stiftelser och 
kommunförbund har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de 
verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring. Den kommunala koncernen har god 
ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har god 
ekonomisk hushållning. 
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FINANSIELLA MÅL 2023-2025  

En långsiktigt stark ekonomi sträcker sig längre än balanskravets nollresultat. Balanskravet är endast en 
miniminivå. För att bygga upp en långsiktigt stark ekonomi krävs också kortsiktigt stark ekonomi även om 
man tillfälligt kan acceptera en svacka. De finansiella målen måste därför även fortsättningsvis prioriteras 
för att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. Enligt styrprinciperna ska de finansiella 
målen antas en gång per mandatperiod och prövas varje år inför arbetet med flerårsplan och budget.  
 
Följande finansiella mål antas gälla för perioden 2023-2025, vilka är identiska med föregående flerårsplan. 
Dock är den strategiska planen inte fastställd ännu för kommande mandatperiod. 

 Nettokostnadsandel inkl. finansnetto 
 Soliditet inklusive pensionsskuld 
 Egenfinansiering av investeringar 

 

 
 
 
 
 
 

Ovanstående finansiella mål ger följande effekter på resultat och investeringar: 
 

Mkr 2023 2024 2025 

Resultat (1 % av skatter och bidrag) 41 43 44 

Maximal investeringsnivå 734 845 863 

 
För att få en långsiktighet i målen och inte vara beroende av tillfälliga händelser och avvikelser så kommer 
utfallet av målen att mätas som ett genomsnitt av innevarande år och tre år tillbaka. 
 
Ekonomiskt resultat av beräknade kommunbidrag enligt bifogad 

driftsredovisning 
Nedan följer de effekter som förslaget till flerårsplan får på finansiella mål och övriga nyckeltal. 
Konsekvensen av att omfördela budgetmedel för att kompensera effekterna av inflationstrycket medför att 
flera av de finansiella målen inte nås under planperioden. 
 
Observera att värdena är för det enskilda året och inte för ett genomsnitt av fyra år. Följande tabell visar 
utvecklingen över planeringsperioden och åren därefter. 
 
 
 
 
 

Finansiella mål enligt strategisk plan (ännu ej fastställd) 2023 2024 2025 

Nettokostnadsandel inkl. finansnetto i % av skatter och bidrag 99,0 99,0 99,0 

Soliditet % Öka Öka Öka 

Egenfinansiering av investeringar % 30 30 30 



  16 (80)  
 

 

 Bokslut Prognos Plan Plan Plan Utblick Utblick Mål 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027   

Nettokostnadsandel (%) 97,0% 96,8% 100,0% 99,7% 100,0% 100,0% 100,0% 99,0 

Soliditet (%) 14,6% 14,9% 11,9% 11,7% 11,5% 11,4% 11,4% öka 

Egenfinansiering (%) 60,5% 39,9% 23,5% 31,3% 41,2% 44,1% 56,1% 30,0 

Investeringsnivå (mkr) 525 677 741 662 512 507 421  

Låneskuld (mkr) 3 765 4 245 4 970 5 456 5 758 6 039 6 222  

Egen låneskuld (mkr) 634 1 040 1 739 2 175 2 427 2 658 2 791  

Resultat (mkr) 116 128 0 12 1 2 6  

Finansiellt mål nås          
Finansiellt mål nås inte         

 
Kostnader och intäkter 
 

Pris- och löneutveckling 
Arbetsmarknadsläget och inflationstakten innebär en högst osäker löneökningstakt för de kommande åren. 
Den finansiella beredskapen uppgår till nedanstående %-satser. Dessa står i överensstämmelse med 
underlaget för skatteintäktsberäkningen. Den fortsatta utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att avgöra 
nivån på de faktiska löneökningarna genom de kommande avtalsförhandlingarna. Reserven bygger på att 
arbetsgivaravgifterna är oförändrade och inflationen pendlar runt 2 %. Dock har inflationen ökat kraftigt 
under 2022 vilket kan medföra stora kostnadsökningar i verksamheterna om den höga inflationsnivån 
kvarstår över tid, SKR bedömning är dock att inflationen återgår till ca 2% under 2024. 

 
 
 
 
 
 
 

Med ovanstående utgångspunkter uppgår pris- och lönereserven till följande belopp för den kommande 
perioden (ackumulerade belopp): 
 

Mkr 2023 2024 2025 

Lönereserv 130 223 326 

Prisreserv (varor och tjänster) 21 40 60 

Summa 151 263 386 

Ändring jämfört med gällande plan 15 32 - 

 

 

% 2023 2024 2025 

Löneökningstakt  3,0 3,1 3,2 

Löneökningstakt gällande plan 2,6 3,0 - 

 

 

 

Prisutveckling 2,5 2,1 2,0 

Prisutveckling gällande plan 2,0 2,0 - 
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Pensionskostnader 
Enligt de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för pensionsåtaganden ska en utjämning av de 
framtida pensionskostnaderna ske genom inlösen av hela eller delar av ansvarsförbindelsen. Resultatet av 
denna strategi har inneburit att utbetalningarna från ansvarsförbindelsen inte ökar särskilt mycket och 
ökningen i nedanstående tabell är helt föranledd av intjänandet av ny pension till de anställda. I samband 
med årsboksluten 2020 och 2021 har kommunen gjort inlösen av ansvarsförbindelsen med ca 100 mkr per 
år. SKR har tillsammans med arbetstagarorganisationer förhandlat fram ett nytt pensionsavtal, vilket enligt 
senaste beräkningarna medför att kommunens pensionskostnader ökar kraftigt jämfört med tidigare 
prognoser, ökningen är som störst inför 2023 med drygt 55 mkr. 
 

Mkr 2022 2023 2024 2025 

Pensionskostnader (brutto) 
207 272 257 273 

 

Taxor och avgifter 
Förändring av taxor och avgifter från 2022 till 2023 ska vara begränsad och en höjning bör maximalt uppgå 
till kommunens kostnadsutveckling så som den redovisas i flerårsplanen 2023 - 2025. 
Kostnadsutvecklingen utgörs av en sammanvägning av indexen för löneökningstakt och prisutveckling som 
framgår i avsnittet ”Pris- och löneutveckling” i flerårsplanen. Utifrån kommunens övergripande 
kostnadsstruktur med 2/3 personalkostnader och 1/3 övriga kostnader är det sammanvägda indexet för 2023 
beräknat till 2,8 %.  Förändringar av taxor och avgifter utöver denna uppräkning ska särskilt redovisas och 
motiveras. Ovanstående gäller samtliga taxor och avgifter oavsett vilken nivå i organisationen som beslutar 
om ev. förändringar. För interna avgifter gäller motsvarande begränsningar för personal- och övriga 
kostnader vid den interna prissättningen. 
 

Nettokostnadsandel 
Nettokostnadsandelen visar hur stor del av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning som används 
för verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Målet i strategiska planen 2023-2025 är ännu inte 
fastställt men i föregående flerårsplan var målet max 99,0 %, vilket innebär att resterande 1,0 % avser 
minsta nödvändiga överskott för bl.a. egenfinansiering av investeringar. Varje procentenhet motsvarar 
drygt 40 mkr. I förutsättningarna till denna flerårsplan uppnås målet enligt nivån i nuvarande strategiska 
plan för åren 2023-2025. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

% Bokslut 

2021 

Prognos 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Nettokostnadsandel  97,0 96,8 100,0 99,7 100,0 
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Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
I flerårsplanen är grunden för beräkningarna att skatten behålls oförändrad från 2022 års nivå om 22,16 
kronor.  
 
Jämförelse görs nedan med Västra Götalandsregionens kommuner. Detta är en känd och homogen grupp 
med likartade förutsättningar beträffande gjorda skatteväxlingar mellan kommunerna och regionen. 
Skillnaden i skattesats har som mest varit 55 öre och som minst 13 öre (2013). För 2022 uppgår den till 38 
öre. 
 

 
 

 
Skattesatsens utveckling i jämförelse med Västra Götaland 
 
Skatteintäkterna har beräknats utifrån senaste skatteprognos från SKR i april, samt de tillskott i generella 
statsbidrag som utlovats i vårens budgetproposition. 
 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas öka under perioden med 16 % i förhållande 
till bokslut 2021.  I ovanstående tabell redovisas den beräknade utvecklingen av egna skatteintäkter, 
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Västra Götalands läns kommuner Uddevalla

 

 

Bokslut 

2021 

Prognos 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Skatt, utjämning och bidrag, mkr 3 849 4 028 4 152 4 302 4 449 

Förändring %  4,7 % 3,1 % 3,6 % 3,4 % 

Ackumulerad förändring %  104,7 % 107,9% 111,8% 115,6% 

Ändring jämfört med gällande plan, mkr  +50 +95 +116  
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inkomst- och kostnadsutjämning samt regleringsbidrag/-avgift. Skatteintäkts-beräkningen har använt en 
förväntad befolkning som utvecklas i enlighet med kommunens befolkningsprognos i juni 2021. 
 
Utöver de generella statsbidragen finns ett antal riktade statsbidrag för olika ändamål. Det är respektive 
nämnds ansvar att bevaka och ansöka om de riktade statsbidrag som finns tillgängliga för nämndens 
verksamhet.  
 

Finansnetto 
Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är att långsiktigt optimera kommunkoncernens 
finansnetto med beaktande av risk och med en god intern kontroll. 
 
Finansnettot budgeteras till -5 mkr för 2023, vilket är 6 mkr lägre än prognosen för 2022. För 2024 beräknas 
finansnettot till -5 mkr och för 2025 till -5 mkr, vilket är en sänkning av finansnettot jämfört med tidigare 
flerårsplan. De höga investeringsnivåerna, som inte kan finansieras med egna medel, ger en ökad låneskuld 
vilket medför högre finansiella kostnader på sikt. Det finns även en stor risk för räntehöjningar under de 
kommande åren. 
 

Investeringar 
Investeringsnivån är ekonomiskt styrd av de finansiella målen soliditet och egenfinansiering av 
investeringar. Målet i strategiska planen 2023-2025 är ännu inte fastställt men i föregående flerårsplan var 
målet minst 30 %.  
 
Motivet till en begränsning av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten är att dessa 
investeringar normalt inte ger någon avkastning. En lånefinansiering av dessa investeringar innebär en ökad 
finansiell belastning vilket tar resurser från verksamheterna.  

Följande tabell visar att de nivåer som finns med i beräkningarna i förslag till flerårsplan.  

 
Investeringsnivån har sänkts jämfört med tidigare beräkningar, orsaken är att några objekt utgått och några 
objekt senarelagts. I årets flerårsplan redovisas även objekt som finansieras via finansiell leasing. Finansiell 
leasing beskrivs i avsnittet om kommunens investeringar i slutet av dokumentet. 
 
Observera att värdena ovan är för det enskilda året och inte för ett genomsnitt av fyra år.  

 Bokslut 

2021 

Prognos 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Investeringsnivå 525 677 741 662 513 

Resultat och avskrivningar 248 270 174 207 212 

Självfinansieringsgrad % 60,5 % 39,9 % 23,5 % 31,3 % 41,2 % 

Investeringsnivå enligt finansiellt mål 30 %  900 581 690 705 

Avvikelse mot mål 30 % i mkr  223 -160 28 192 
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I investeringsplanen ingår flera stora objekt, bl.a. kan nämnas ny brandstation i Uddevalla, renovering 
Rimnersvallen, flera nya skolor och förskolor, nytt badhus, upprustning av centrum samt åtgärder för 
översvämningsskydd. För detaljera lista se ”Kommunens investeringar 2023-2032”. 
 
Kapitalkostnaderna för kommande investeringar är inte till fullo kompenserade i nämndernas 
kommunbidrag. Nämnderna kommer därför att tillföras ytterligare kommunbidrag när respektive 
investeringsobjekt är färdigställt, för de kapitalkostnader som inte kan klaras i befintligt kommunbidrag. 
En central post har avsatts för utökade kapitalkostnader. 
 

Lokalförsörjningsplan och genomförandeplan 
Lokalförsörjningsplan för 2022-2032 och genomförandeplan för kommunal bostadsutbyggnad för 2023-
2025 har tidigare godkänts som underlag till planeringsförutsättningarna. Planerna har utgjort underlag för 
nämndernas investeringsbudget för 2023-2025. 
 

Soliditet 
Soliditeten visar hur stor del av kommunens totala tillgångar som är finansierade med egna medel. Målet i 
den tidigare strategiska planen var att soliditeten ska öka, den nya strategiska planen är ännu inte fastställd. 
Soliditeten för 2023-2025 kommer öka under planperioden, dock minska jämfört med tidigare års bokslut.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Bokslut 

2021 

Prognos 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Soliditet inkl. pensionsskuld 14,5 14,9 11,9 11,7 11,5 
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Skulder och räntor 

 

Upplåning  

 

 
Som framgår av tabellen ökar låneskulden med ca 2 000 mkr under perioden 2021-2025. Kommunens andel 
av detta är ca 1 800 mkr då investeringarna framåt är omfattande. Resterande avser bolagens upplåning som 
preliminärt antas öka med ca 200 mkr i planen.  
 
För närvarande är låneskulden till drygt 80% utlånad till bolagen och stiftelserna, vilket tillsammans med 
utdelning från Kommuninvest, medförde ett positivt finansnetto för 2021. Kommunens ökande låneskuld 
enligt plan innebär ett negativt finansnetto framöver.  
 
 
Externränta 
Genomsnittsräntan för låneskulden har beräknats till 1,25 % för 2023-2025 vilket är i nivå med föregående 
flerårsplan. Det faktiska utfallet för 2021 blev 1,14 %. Troligen kommer Riksbanken höja styrräntan 
framöver vilket medför att kommunens räntekostnader prognostiseras öka. Kommunens lån är bundna med 
olika löptid vilket medför att en räntehöjning inte får så stora konsekvenser i det korta perspektivet utan 
först när lånen omförhandlas. 
 
Sedan bedömningen gjordes har det varit en mycket snabb ränteuppgång. Utifrån det rådande ränteläget är 
osäkerheten stor om nivån på räntan och risken bedöms som stor att räntan för kommunen kan bli högre än 
budgeterat. 
 

 

Internränta 
För 2023 föreslås att internräntan höjas från 1,00 % till 1,25 %. Detta är i enlighet med Sveriges kommuner 
och regioners rekommendation. Bedömningen är att kommunens räntekostnad för 2023 kommer att vara 
på en högre nivå, med hänsyn till nuvarande utveckling av externa räntor.  
 
 

 

 

 Bokslut 

2021 

Prognos 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Total låneskuld 3 765 4 245 4 970 5 456 5 758 

Varav vidareutlåning till bolag och stiftelser 3 131 3 205 3 231 3 281 3 331 

Varav kommunens egen låneskuld 634 1 040 1 739 2 175 2 427 
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Ekonomisk utmaning på längre sikt bortom planeringsperioden 
Utmaningarna är störst under den kommande treårsperioden men fortsätter även åren därefter dock i något 
lägre takt. Befolkningsutvecklingen föranleder att den stora utmaningen fram till 2040 är att klara de ökade 
kostnaderna främst för en åldrande befolkning men även ökningen i de yngre åldrarna. Det kommer att leda 
till en högre kostnadsutveckling för de demografiska förändringarna än vad som hittills varit fallet. En 
uppväxling har redan skett och det kommer att fortsätta framöver. De ökande kapitalkostnaderna för 
investeringarna är också en orsak till högre kostnadsutveckling. Det ser ut att bli mycket svårt att möta detta 
med den normala tillväxten utan kräver förändringar i skatteuttag alternativt nya sätt att ge service som 
leder till lägre kostnadsutveckling, förmodligen en kombination av dem.  
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Känslighetsanalys 
Olika inre och yttre faktorer påverkar kommunens ekonomi. I nedanstående tabell redovisas de effekter 
som händelserna har: 
 

Händelse Årseffekt 2023, mkr 

Löneförändring med 1 %-enhet +-   29 

Förändring av antalet anställda med 100 +-   47 

Inflationsförändring med 1 %-enhet  +-     8 

Skatteunderlagsförändring med 1 %-enhet (riksnivå) +-   30 

Förändrad kommunalskatt med 1 kr  +- 120 

Förändrad kommunalskatt med 10 öre  +-   12 

Förändrat nettokostnadsmål med 1% -enhet +-   40 

Genomsnittlig ränta med 1 %-enhet +-     9 

Ändrad befolkning med 100 personer - skatt och 

inkomstutjämning 

+-    5* 

* exkl. effekter på kommunal service  
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RESULTAT-, BALANS- OCH KASSAFLÖDESBUDGET  
 RESULTATBUDGET      
mkr Bokslut Prognos Plan  Plan             Plan 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Verksamhetens intäkter 864 885 920 939 958 

Verksamhetens kostnader -4 409 -4 645 -4 893 -5 029 -5 189 

Avskrivningar -133 -142 -174 -195 -212 

Jämförelsestörande poster -62 0 0 0 0 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -3 740 -3 902 -4 147 -4 285 -4 443 

         

Skatteintäkter 2 808 2 934 3 074 3 188 3 302 

Generella statsbidrag och utjämning 1 041 1 094 1 078 1 114 1 148 

VERKSAMHETENS RESULTAT 109 126 5 17 6 

         

Finansiella intäkter 50 52 57 57 58 

Finansiella kostnader -44 -50 -62 -62 -63 

ÅRETS RESULTAT 116 128 0 12 1 

         

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 97,0% 96,8% 100,0% 99,7% 100,0% 

Finansnettots andel av skatter och bidrag 0,2% 0,0% -0,1% -0,1% -0,1% 

Resultat i % av skatter och bidrag 3,0% 3,2% 0,0% 0,3% 0,0% 

      
BALANSBUDGET      
mkr Bokslut Prognos Plan  Plan Plan 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Anläggningstillgångar 6 148 6 757 7 462 7 979 8 331 

- varav långfristiga fordringar 3 131 3 205 3 231 3 281 3 331 

Omsättningstillgångar 426 491 406 406 406 

- varav kassa, bank och korta placeringar 49 114 39 39 39 

SUMMA TILLGÅNGAR 6 574 7 248 7 868 8 385 8 737 

         

Eget kapital 1 881 2 009 1 925 1 937 1 938 

- varav årets resultat 116 128 0 12 1 

Avsättningar 47 10 38 10 12 

- varav pensionsskuld 38 39 34 36 38 

Skulder 4 647 5 230 5 906 6 439 6 787 

- varav långfristiga lån 3 765 4 245 5 015 5 548 5 897 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 6 574 7 248 7 868 8 385 8 737 

         

Låneskuld exkl vidareutlåning till bolagen 634 1040 1 784 2 267 2 566 

Soliditet inkl pensionsskuld 14,6% 14,9% 11,9% 11,7% 11,5% 

      
KASSAFLÖDESBUDGET      
mkr Bokslut Prognos Plan  Plan Plan 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Finansieringsbehov         

Investeringar -525 -677 -741 -662 -513 

Försäljning 0 0 1 2 3 

Summa investeringar -525 -677 -740 -660 -510 

Finansiering         

Från den löpande verksamheten 234 336 242 226 261 

Utlåning (-) / amortering (+) -85 0 -50 -50 -50 

Utbetalning av övriga avsättningar 0 0 0 0 0 

Upplåning (+) / amortering (-) 150 480 549 486 302 

      

Ökning (-) / minskning (+) av likvida medel -14 -65 0 0 0 

Summa finansiering 285 749 742 664 516 

         

Egenfinansiering investeringar 60,5% 39,9% 23,5% 31,3% 41,4% 
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DRIFTSBUDGET 

 

  Bokslut Prognos Plan Plan Plan 

Nämnd/Styrelse 2021 2022 2023 2024 2025 

Kommunfullmäktige och revision -10,8 -12,1 -13,3 -13,3 -13,3 

Kommunstyrelse -367,9 -423,6 -358,3 -354,6 -334,1 

KS Försörjningsstöd   -74,0 -74,0 -74,0 

KS Sociala investeringsmedel/IOP         

Barn och utbildningsnämnd  -1 595,9 -1 600,8 -1 689,2 -1 679,2 -1 679,2 

Barn och utbildningsnämnd demografi   -6,0 -11,0 -14,9 

Socialnämnd -1 424,9 -1 476,5 -1 564,3 -1 564,3 -1 564,3 

Socialnämnd demografi   -12,0 -26,7 -42,9 

Samhällsbyggnadsnämnd  -119,4 -125,8 -136,9 -136,3 -135,3 

Kultur- och fritidsnämnd -154,4 -150,2 -157,9 -157,9 -157,9 

Valnämnden -0,1 -1,6 -0,1 -1,7 -0,1 

Driftreserv för nytt badhus   -40,0 -50,0 -60,0 

Utökad ersättning kapitalkostnader invest.  -7,6 -28,9 -50,8 -78,3 

Centrala upphandlingseffekter   3,5 3,5 3,5 

Nämndernas över/underskott  -15,1 0,0 0,0 0,0 

Behov av minskade nettokostnader   0,0 0,0 0,0 

Summa nämnder/styrelser -3 673,4 -3 813,3 -4 077,4 -4 116,3 -4 150,8 

         

Övriga ej fördelade poster *** -98,4 -25,8 -103,0 -202,5 -336,1 

Eliminering internt finansnetto 31,2 25,2 33,2 34,1 44,0 

         

Summa verksamhetens nettokostnad -3 740,6 -3 813,9 -4 147,2 -4 284,7 -4 442,9 

 102% 108% 106% 104% 104% 

Skatteintäkter 2 807,9 2 975,0 3 074,3 3 187,8 3 301,7 

Generella statsbidrag och utjämning  1 041,4 1 063,0 1 078,0 1 114,0 1 147,8 

Verksamhetens resultat 108,7 224,1 5,1 17,1 6,6 

         

Finansiella intäkter  50,0 50,0 56,6 57,4 58,2 

Finansiella kostnader -43,6 -45,0 -61,6 -62,0 -63,3 

         

Resultat efter finansiella poster 115,1 229,1 0,1 12,5 1,5 

REDOVISAT RESULTAT 115,1 229,1 0,1 12,5 1,5 

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 97,0% 94,3% 100,0% 99,7% 100,0% 

***         

Specifikation ej fördelade poster:         

Arbetsgivaravgifter 18,7 22,2 0,0 0,0 0,0 

Pensioner -109,1 -43,6 -41,5 -22,3 -33,3 

Pris och lönereserv 6,2 -46,9 -68,8 -180,5 -303,1 

Riktade statsbidrag tillskott -24,8 19,5 7,1 0,1 0,1 

Övriga poster 10,6 23,0 0,2 0,2 0,2 

Summa ej fördelade poster -98,4 -25,8 -103,0 -202,5 -336,1 
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SAMMANSTÄLLD BUDGET KOMMUNKONCERNEN 2023 
 

FRÅN FLERÅRSPLAN TILL SAMMANSTÄLLD BUDGET  
En sammanställd budget görs i syfte att få en helhetsbild av kommunkoncernen för kommande år. Den 
utgår från flerårsplanen som beslutades av kommunfullmäktige i juni och som sedan reviderades av 
kommunfullmäktige i november med anledning av inflationstrycket. De år då val av fullmäktige har hållits 
ska budgeten dessutom fastställas av nyvalda fullmäktige. Den sammanställda budgeten tar även hänsyn 
till tillkommande beslut om kommunbidragsförändringar som har beslutats av kommunstyrelsen under 
augusti till november 2022. Den består av nämndernas och företagens inrapportering i slutet av 2022. Alla 
sammanställningar i prognos 2022 för kommunen och företagen bygger på prognosen vid senaste 
delårsbokslut. Den sammanställda budgeten utgör grunden för den ekonomiska uppföljningen under 2023. 
 
Följande förändringar har skett av flerårsplanen som kommunfullmäktige antog: 
 

 Omräkning av nämndernas kommunbidrag från fast till löpande pris enligt beslut i 
kommunstyrelsen i augusti, där har kommunbidragen även justerats för övriga 
förändringar såsom  höjning av internränta och personalomkostnader, förändringar i 
statsbidrag, kapitalkostnader och andra beslutade kommunbidragsjusteringar 

 Justering mellan nämnderna avseende personalomkostnader för interna tjänster (beslut i 
kommunstyrelsen i september) 

 Justering för utökat kommunbidrag till socialnämnden avseende förkortad arbetstid för 
personal som arbetar natt (beslut i kommunstyrelsen i oktober) 

 Kompensation ur kapitalkostnadsreserv (beslut i kommunstyrelsen i november) 
 
Resultatkommentarer kommunkoncernen 
Diagrammen och tabellerna nedan sätter in resultatet och de ekonomiska nyckeltalen i ett historiskt 
perspektiv. Kommunens resultat för 2023 uppgår till 0,1 mkr, till följd av nämndernas kompensation för 
inflationstrycket som finansierades genom att sänka kommunens budgeterade resultat. Detta beslutades av 
kommunfullmäktige i november. Vid samma tillfälle beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt 
nämnderna att inarbeta ett överskottsmål om lägst 1% i sin budget, detta kommer följas upp särskilt i 
rapporteringen för 2023. Det sammanlagda resultatet för företagen 2023 uppgår till 165 mkr, merparten 
avser Uddevalla energi som budgeterar med ett överskott om 150 mkr. Det höga resultatet beror till största 
delen på de extrema och höga elpriserna. Under åren 2012-2015 har omfattande engångsintäkter för 
arbetsmarknadsförsäkringar drivit upp kommunens resultatnivå. Det ”egentliga” resultatet är därför klart 
lägre för kommunen och därmed också koncernen för dessa år. Under åren med pandemi har ekonomin 
påverkats starkt. Kommunen har bland annat erhållit extra generella statsbidrag, samt en rad riktade 
statsbidrag samtidigt som verksamhetens övriga intäkter och kostnader påverkats i hög grad. 
 
Resultatet ska ställas i ljuset av de senaste årens stora finansieringsbehov av investeringar och kommande 
planerade investeringar. 
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Omsättningen ökar stadigt, men budgeterad resultatandel kvarstår på en låg nivå, vilket ger låga möjligheter 
att finansiera kommande investeringar framöver. I stället ökar låneskulden vilket ökar den finansiella 
belastningen. De finansiella kostnaderna är fortsatt låga men kommer att öka över tid utifrån 
räntemarknaden.  
 

Nyckeltal  

– historik 
2014 2015 2016 2017  2018  2019 2020 

 
2021 

 

Prognos 

2022 

 

Budget 

2023 

Omsättning 4 430 4 651 5 005 5 201 5 406 5 592 5 796 6 135 6 632 

 

7 039 

Årets resultat  107 123 211 106 125  99 160 231 381 
 

165 

Balansomslutning 6 002 6 444 6 744 7 274 7 609 8 155 8 542 9 150 9 617 
 

11 062 

Investeringsvolym 591 653 556 767 917 968 649 832 1 194 
 

1 407 

Egenfinansiering 

av investeringar 
63 % 66 % 91 % 64 % 49 % 45 % 80 % 74 % 70 % 

 

40 % 

Låneskuld 3 066 3 340 3 400 3 730 3 960 4 296 4 531 4 717 4 245  
 

4 970 

Soliditet inkl. 

pensionsskuld 
12 % 14 % 17 % 18 % 18 % 19 % 21 % 23 % 26 % 

 

24 % 
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Kommunkoncernens investeringar 
Investeringarna har haft en tydlig trend uppåt under en längre tid och de är fortsatt omfattande i budget 
2023 och framåt. Samtidigt har koncernens resultatnivå ökat de senaste åren, vilket gör att förmågan att 
egenfinansiera investeringarna har ökat. Koncernens låneskuld har dock ökat genom åren, med undantag 
för 2022 enligt senaste prognosen.  En osäkerhetsfaktor framöver är eventuellt stigande räntekostnader med 
anledning av ränteläget.  
 

Följande tabell visar investeringar per företag. För mer detaljer se ”Kommunens investeringar 2023-2032” 
samt avsnitten om ”Verksamhetsbeskrivning 2023” för respektive företag. 
 

 
 
 
 
 
 
 

mkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2021 2022 2023 2024 2025

Kommunen 436 697 811 662 1153

Uddev alla Utv ecklings AB 0 0 0 0 0

Uddev alla Energi AB 61 93 164 225 236

Uddev alla Hamnterminal

AB
35 30 49 115 27

Uddev alla Omnibus AB 3 4 0 200 90

Uddev alla Turism AB 1 0 0 6 6

Bostadsstiftelsen 

Uddev allahem
127 163 68 150 180

HSB stiftelse Jakobsberg i 

Uddev alla
0 0 65 65 0

Stiftelsen Ljungskilehem 0 3 0 1 1

Gustafsbergsstiftelsen 1 0 0 0 0

Uddev alla Vatten AB 160 194 240 245 261

Västv atten AB 4 0 0 0 0

Mitt Bohuslän 5 5 10 6 9

Totalt 834 1188 1407 1675 1962
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KOMMUNKONCERNENS ORGANISATION 
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NÄMNDERNAS BUDGET OCH VERKSAMHET 
 

Belopp i miljoner kronor (mkr). I avsnittet om nämndernas kommunbidrag finns även 

uppdragsbeskrivningar.   

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 

 

 
 

Belopp i fast pris enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut november exkl. höstens budgetjusteringar.  

 

Kommunbidragsförändring 
Kommunfullmäktiges kommunbidrag ökar med +0,8 mkr. Ökningen hänförs till överförmyndaren +0,5 
mkr och revisionen +0,3 mkr. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Kommunfullmäktige 

Ett nytt kommunfullmäktige har valts in och de nya ledamöterna tillträder 15 oktober och har sitt första 
sammanträde 9 november. Kommunfullmäktiges budget omfattar kostnader för arvoden och ersättningar 
till ledamöter och ersättare, lokalhyra, webbsändningar, annonskostnader, nyårsmottagning på rådhuset. I 
budgeten ingår även kostnader för kommunala rådet för äldre, kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning, demokratiberedningen och ungdomsfullmäktige. Ett nytt ungdomsfullmäktige för 
mandatperiod 2022–2023 har valts in under september och de hade sitt första möte den 4 oktober. 
Ungdomsfullmäktige består av 24 ledamöter och 4 ersättare, de beräknas ha totalt 7 sammanträden varav 4 
under vårterminen 2023.   
 
Kommunens revisorer 

Kommunrevisionen består av fyra gruppbildningar: presidium, revisorsgruppen, bevakningsgrupper, samt 
projektgrupper som tillsätts vid fördjupade granskningar och förstudier. Revisorerna sammanträder en gång 
per månad, med undantag för juli månad. Utöver detta så för presidiet dialog med sakkunniga biträden för 
att följa aktuella ärenden. Sedan genomförs även dialogmöten med uppdragsgivare (kommunfullmäktige) 
och de nämnder som revisorerna är utsedda till att granska. Därutöver tjänstgör även de kommunala 
revisorerna som lekmannarevisorer i de kommunala bolagen, samt ett antal stiftelser och föreningar som 
ingår i det samlade kommunala revisionsuppdraget. Budgeten för kommunens revisorer omfattar kostnader 
för sakkunnigt biträde beträffande administration och arvoden och ersättningar till de förtroendevalda 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2022 12,1   - 

2023  +0,8 12,9 - 

2024  +0,8 12,9 - 

2025  +0,8 12,9 - 
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revisorerna, samt utbildning och utveckling. Den största kostnaden avser konsulttjänster vad beträffar 
grundläggande och fördjupad granskning, kommunens revisorer har fått en utökad budgetram med 0,3 mnkr 
under 2023 som ska täcka ett ökat behov av förstärkta revisionsinsatser. En ny standard för kommunal 
räkenskapsrevison tillämpas from 1 januari 2023, standarden har stora likheter med ISA (International 
Standards on Auditing) har framtagits av branschorganisationen FAR, SKR (Sveriges kommuner och 
regioner) och Sveriges kommunala Yrkesrevisorer.  
 
Överförmyndaren 

Överförmyndarens budget består främst av arvoden samt omkostnader för överförmyndarkontoret. 
Arvodenas storlek beror på andelen som kommunen ska betala utifrån det regelverk som är antaget och här 
görs en uppskattning utifrån tidigare år. Avgörande för kostnadsansvar är huvudmannens ekonomiska 
situation. Kontorets kostnader utgörs huvudsakligen av personal, lokalkostnader och IT system. För att 
täcka kontorets utökade kostnader för nya lokaler och personal utökas budgetramen med 0,5 mkr 2023.  
 
Vänortskommittén 

Vänortskommitténs budget omfattar kostnader för ungdomsutbyte, övrig kontaktverksamhet, samt arvoden 
till ledamöter. Under 2023 kommer Uddevalla kommun vara värd för ett vänortsmöte med de nordiska 
vänorterna. 
 
Ekonomisk översikt 
 

mkr Budget 

2022 

Budget  

fast pris  

2023 

Budget 

löpande pris 

2023 

Plan 2024 Plan 2025 

Kommunbidrag 12,2 13,3 13,3 13,3 13,3 

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

 
Budget per verksamhetsområde 
 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Kommunfullmäktige 0,0 3,2 3,2 

Kommunens revisorer 0,0 2,5 2,5 

Överförmyndaren 0,1 7,2 7,1 

Vänortskommittén 0,0 0,5 0,5 

Summa 0,1 13,4 13,3 
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KOMMUNSTYRELSEN 
 
 

 

 

 

 
 

Belopp i fast pris enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut november exkl. höstens budgetjusteringar. 
 

Kommunbidragsförändring 
Kommunstyrelsens kommunbidrag minskar med -5,0 mkr för 2023, med -1,7 mkr för 2024 och med -22,2 
mkr för 2025. I 2022 års anslag ingår några satsningar som var engångsinsatser, och därför inte ingår i 2023 
års ramtilldelning. Totalt minskade nämndens ram inför 2023 med 21,5 mkr i årets planeringsförutsättningar. 
Kommunbidraget ökar med 1 mkr för 2023 som kompensation för inflationspåverkan. I kommunstyrelsens 
kommunbidrag ingår 74,0 mkr för utbetalningar av försörjningsstöd, vilket är en sänkning med -3 mkr inför 
2023. Över- eller underskott rapporteras särskilt i kommunstyrelsens uppföljning och årsbokslut. För att utöka 
upplevelsen av trygghet samt lyfta Dalabergs centrum utökas kommunbidraget med +0,5 mkr för 2023 och 
2024. I kommunstyrelsens kommunbidrag ingår sedan tidigare 12 mkr för stadsutvecklingsprojekt, inför 2023 
utökas det anslaget med +15 mkr och inför 2024 utökas det med +20 mkr. Dessa medel överförs till 
samhällsbyggnadsnämnden efter hand som åtgärderna och insatserna genomförs. Kapitalkostnader för 
investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när investeringen är färdigställd. 
 

Verksamhetsbeskrivning och organisation 
Kommunstyrelsens budget är indelad i verksamhetsområdena politisk styrning, räddningstjänst och 
kommunledningskontoret. Politisk styrning består av bl.a. omkostnader för förtroendevalda, partistöd, 
sponsring, ägarbidrag och kollektivtrafik. Räddningstjänst är medlemsavgift till räddningstjänstförbundet. 
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning som leds av kommundirektör, tillika 
förvaltningschef.  
 
Inför kommande verksamhetsår kommer en förändrad organisation att träda i kraft vid 
kommunledningskontoret. Nedan avdelningar kommer att finnas från och med februari. 
 

 
 

Kommunikationsavdelningen sköter den centrala informationsverksamheten, handhar kommunens 
webbplats, kontaktcenter, varumärke, sponsring, besöksnäring och är ”dörren in” för näringslivet. 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2022 423,6   95 

2023  -5,0 418,6 66 

2024  -1,7 421,9 4 

2025  -22,2 401,4 4 
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Stabsavdelningen omfattar juridik och administration, samverkande överförmyndare, trygghet och 
samhällsskydd samt hållbarhet, planering och styrning. 
 
Ekonomiavdelningens uppgift är ekonomisk planering, redovisning, uppföljning, investeringar, 
internbank, betalningar, internkontroll och upphandlingar. 
 
Personalavdelningen stödjer kommunstyrelsen i rollen som arbetsgivarföreträdare, stödjer kommunens 
chefer utifrån lagar, avtal och styrdokument samt arbeta med kompetensförsörjning. 
 
IT-avdelning ansvarar för den informationstekniska infrastrukturen, drift, datakommunikation, 
arbetsplatser, telefoni, IT-inköp/-upphandlingar och IT-säkerhet. Avdelningen stöder den digitala agendans 
genomförande. 
 
Arbetsmarknadsavdelning ansvarar för arbetsmarknadsfrågor och har det samordnande ansvaret för 
integrationsfrågor. I avdelningens arbete ingår att hantera arbetsmarknadsprogram, insatser för särskilt 
utsatta grupper samt försörjningsstöd. 
 
Avdelningen för samhälls- och stadsutveckling omfattar bland annat översiktsplanering 
samhällsbyggnadsstrategi, planbesked och markanvisningar, markplan, bostadsförsörjning, kollektivtrafik, 
lokalförsörjning och samordningsansvar för näringslivsfrågor. 
 
Uppdrag 

Politiska uppdrag 

  Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att möjliggöra laxtrappa i 
Bäveån till ovanliggande vattensystem (KF ÖS 10) 

 Översyn av de organisatoriska förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv 

  Översyn av rekryteringsprocessen 

  Kommunstyrelsen har 2019-10-11 utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att anlägga nya 
sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund och Lane-Fagerhult prioriteras i samarbete med 
Trafikverket (KF ÖS 2) 

   Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i 
uppdrag att gemensamt arbeta vidare med stadsutvecklingen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 
leda detta arbete. (KF ÖS 9) 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta med 
trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 4) 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 2021-2023 fått i uppdrag att i samverkan 
med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och 
automatiserade processer (KF ÖS 6) 

     Kommunstyrelsen har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och studier) 
2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att utvärdera verksamheten NIKE (KF ÖS 3) 
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Politiska uppdrag 

     Kommunstyrelsen har utifrån Plan Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 
(Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att  att utreda behovet av en samordnande funktion i kommunen för 
mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt frågorna hedersrelaterat våld och förtryck (KF ÖS 3) 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans förbättra den 
drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. (KF ÖS 5) 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta för barn 
och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5) 

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

  Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att gemensamt arbeta med 
förebyggandeverksamheten. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. (KF ÖS 5) 

  Samhällsbyggnad och Kommunstyrelsen har utifrån KF beslut (Dnr KS 2021/00454) fått uppdrag 
att genomföra klimatlöftet för 2022”Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön 
obligation” 

  Kommunstyrelsen har utifrån KF beslut (Dnr KS 2021/00454) fått uppdrag att genomföra 
klimatlöften för 2022 ”Vi har en laddplan för kommunen” 

  Kommunstyrelsen har utifrån KF beslut (Dnr KS 2021/00454) fått uppdrag att genomföra 
klimatlöften för 2022 ”Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal” 

  Kommunstyrelsen har utifrån KF beslut (Dnr KS 2021/00454) fått uppdrag att genomföra 
klimatlöften för 2022 ”Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 
upphandlingar” 

  Kommunstyrelsen har utifrån KF beslut (Dnr KS 2021/00454) fått uppdrag att genomföra 
klimatlöften för 2022 ”Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter” 

  Kommunstyrelsen har utifrån KF beslut (Dnr KS 2021/00454) fått uppdrag att genomföra 
klimatlöften för 2022 ”Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet” 

 Kommunstyrelsen har fått i uppdrag, av Kommunfullmäktige 2021-02-10 (Dnr KS 2020/00694), att 
göra en översyn av bolagsdokumenten i UUAB-koncernen (KF ÖS 1) 

 Kommunstyrelsen (kommundirektören) har fått i uppdrag, av Kommunfullmäktige 2021-05-12 (Dnr 
KS 2019/00832), att utreda frågan om samlad kommunal tillsyn 

  Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att ställa 
miljö- och klimatkrav på transporter i kommunala upphandlingar, berör alla förvaltningar 

  Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att ersätt 
fossila arbetsmaskiner kontinuerligt med förnybara alternativ. 

  Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att 
stimulera utvecklingen av emissionsfritt industriområde 

  Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att hållbar 
upphandling med fokus på klimatpåverkan inom utvalda kategorier 
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Politiska uppdrag 

  Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att 
utveckla kommunens inköp av varor och tjänster för en längre livslängd, återanvändning och reparering. 

  Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att 
uppmuntra, utbilda och ge verktyg till invånare och verksamheter att minska sin klimatpåverkan 

  Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att utreda 
samordnade varutransporter– Färre transporter med större möjlighet att öppna upp för mindre, lokala 
producenter 

      Kommunstyrelsen och socialnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i 
uppdrag att gemensamt arbeta med att motverka våld i nära relationer. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete. (KF ÖS 3) 

     Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med 
insatser för långtidsarbetslösa (KF ÖS 3) 

  Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att ta fram en strategi gällande EU och 
statliga stöd (KF ÖS 3) 

 

Ekonomisk översikt 
 

mkr Budget 

2022 

Budget  

fast pris  

2023 

Budget 

löpande pris 

2023 

Plan 2024 Plan 2025 

Kommunbidrag 423,6 418,6 432,3 428,6 408,1 

Investeringar 94,5 65,6 65,6 4,2 3,7 

 

Investeringar 
De beslutade investeringarna för 2023 uppgår till 65,6 mkr varav 60,8 mkr avser en fortsatt 
investeringsbudget avseende byggnation av Uddevallas nya brandstation, beräknas vara 
färdigbyggd sommaren 2023. 4,0 mkr planeras att investeras inom IT genom IT-avdelningen. 
Vidare investeras 0,3 mkr avseende VMA-aggregat och 0,3 mkr i kommunens nya 
dokumenthanteringssystem. Servicecenter Fridhem planerar att investera 0,2 mkr i maskiner. 
 
Budget per verksamhetsområde 
 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Kommunstyrelsen politisk styrning 3,9 62,9 59,0 

Kommunledningskontoret 125,2 441,2 316,0 

Räddningstjänsten 0,0 57,2 57,2 

Summa 129,1 561,3 432,3 
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BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

 

 

 

 

 

 
Belopp i fast pris enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut november exkl. höstens budgetjusteringar. 
 

Kommunbidragsförändring 
Barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag ökar med +19,4 mkr för 2023, +14,4 mkr för 2024 och 
med +18,3 mkr för 2025. I 2022 års anslag ingår några satsningar som var engångsinsatser, och därför inte 
ingår i 2023 års ramtilldelning. Totalt minskade nämndens ram inför 2023 med 14,1 mkr i årets 
planeringsförutsättningar. Kommunbidraget ökar med 14 mkr för 2023 som kompensation för 
inflationspåverkan, främst skolskjuts, hyror, måltid, städ och köp av varor och tjänster bedöms få ökade 
kostnader. 
 
Den demografiska utvecklingen för nämndens olika verksamheter innebär ett ökat antal barn och elever, 
dock inte i samtliga årskullar då ålderskategorin 1-5 minskar jämfört med tidigare beräkningar. Vilket 
medför att behovet av fritids, grundskola F-9 och gymnasieskola ökar under hela planeringsperioden men 
inte behovet av förskola. Utvecklingen har centralt beräknats till ett ökat behov av kommunbidrag på 6 mkr 
för 2023, 11 mkr för 2024 och 14,9 mkr för 2025. Beloppen ingår i ovanstående kommunbidrag. Nämndens 
kommunbidrag utökas med +10,0 mkr för 2023 för att kunna möta upp de elever som under pandemin inte 
kunnat ges den kvalitativa undervisning som normalt sker. Insatserna ska riktas så att alla elever som lämnar 
gymnasieskolan ska ha förväntad kunskapsnivå. Därutöver utökas kommunbidraget för 2023-2025 med 
+2,5 mkr för lärlingscentra, +4,0 mkr för att förbättra arbetsmiljön genom att öka chefstätheten, +1 mkr för 
lärcentra kompetensforum, samt +2,0 mkr för lärarlönelyftet. Kapitalkostnader för investeringar som inte 
ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när investeringen är färdigställd. 
 

Verksamhetsbeskrivning och organisation 

 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2022 1 600,8   174 

2023  +19,4 1 620,2 107 

2024  +14,4 1 615,2 135 

2025  +18,3 1 619,1 148 
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Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet har till syfte att tillgodose kommuninvånarnas behov av 
barnomsorg och utbildning genom livet, från undervisning av ettåringar inom förskolan till vuxenutbildning. 
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 
Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 
även förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och de grundläggande demokratiska värderingar 
som det svenska samhället vilar på. 
 
Barn- och utbildningsnämnden är huvudman för den kommunala förskolan, skolan och vuxenutbildningen 
i Uddevalla kommun. Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med 
bestämmelserna i skollag, läroplaner och andra föreskrifter. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbete leds av en förvaltningschef tillika skolchef. Skolchef utses av 
huvudmannen för att tillse att de föreskrifter som gäller utbildningen följs. Förvaltningschefen är närmaste 
chef för verksamhetschefer och för chefsekonom, planeringschef samt administrativ chef för myndighet och 
tillsyn. Dessa stabschefer ansvarar för förvaltningsledningskontorets stabspersonal.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen är indelad i fyra verksamhetsformer som leds av varsin verksamhetschef; 
förskola, grundskola (inklusive förskoleklass, fritidshem och särskola), gymnasieskola inklusive 
gymnasiesärskola samt vuxenutbildning.  
 
Inom varje verksamhetsform finns ett antal förskole- och skolenheter som leds av varsin rektor. Rektorn 
beslutar om enhetens inre organisation och ansvarar för att fördela resurser efter barnens och elevernas olika 
förutsättningar och behov. Totalt finns ca 2000 tillsvidareanställda och ca 400 tidsbegränsat anställda 
medarbetare i förvaltningen. Volymmässigt är grundskolan överlägset störst, med ca 6000 elever av totalt 
ca 14 000 barn och elever i kommunal förskola, skola och vuxenutbildning. 
 

Uppdrag 
Politiska uppdrag 

 Rapportera en sammanfattning av nulägesanalysen av kunskapsresultat/ måluppfyllelse, trygghet 
och studiero. Identifierade problem, orsaker till problem samt vilka åtgärder och insatser som 
formulerats ska framgå. Uppföljning och utvärdering av insatser ska rapporteras. Om behov finns av 
stöd från huvudmannen för att åtgärda ett problem som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet 
ska detta framgå. 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022  och 2021-2023 fått i uppdrag att 
tillsammans med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden skapa förutsättningar för att 
förbättra ungdomars välbefinnande (KF ÖS 4) 

    Beskriv vilket stöd och vilka samarbetsformer utbildningen bidrar med för att bedriva 
undervisning som främjar en hållbar utveckling utifrån skolans styrdokument, FN:s globala 
hållbarhetsmål som är relaterade till utbildning, samt kommunens miljömål 1 och 2. Vilka är de 
viktigaste lärdomarna och vad behöver utvecklas? 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad samverkan 
med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburetoffentligt partnerskap) (KF ÖS 3) 

     Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att 
arbeta fler unga ska nå behörighet till yrkesprogram på gymnasiet (KF ÖS 7) 
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Politiska uppdrag 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta med 
trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 4) 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 2021-2023 fått i uppdrag att i samverkan 
med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och 
automatiserade processer (KF ÖS 6) 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att göra en omstart med 
heltidsresan (KF ÖS 6) (ersätts från och med 2023-01-01 med, "samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med heltidsanställningar") 

  Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att vidareutveckla 
mobila team för att motverka psykosocial ohälsa och drogförebyggande åtgärder (KF ÖS 6) 

   Barn- och utbildningsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och 
studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att starta ett lärlingscentrum, som ett 
samarbete mellan Vuxenutbildningen, Uddevalla gymnasieskola och Arbetsmarknadsavdelningen (KF 
ÖS 3) 

    Barn- och utbildningsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och 
studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att utreda möjligheterna till ökad likvärdighet 
genom förändrad skolstruktur (KF ÖS 3) 

    Barn- och utbildningsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och 
studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att genomföra verksamhetsövergripande 
insatser gällande språkinsatser med svenska som huvudspår (KF ÖS 3) 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans förbättra den 
drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. (KF ÖS 5) 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta för barn 
och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5) 

  Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att gemensamt arbeta med 
förebyggandeverksamheten. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. (KF ÖS 5) 

    Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i 
uppdrag att arbeta med barn med särskilda behov. (KF ÖS 5) 

 
Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges Plan Integration 2030 att starta ett 
lärlingscentrum, som ett samarbete mellan Vuxenutbildningen, Uddevalla gymnasieskola och 
arbetsmarknadsutbildningen anses slutfört och implementerat. Lärlingscentrum är igång och 
verksamhetens mål att öka antalet lärlingar är uppnått. 5 oktober 2022 togs uppdraget upp på 
uppsiktsplikten för slutrapportering med önskemål om avslut. 
 
Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges Plan Integration 2030 att utreda 
möjligheterna till ökad likvärdighet genom förändrad skolstruktur anses genomfört. 5 oktober 2022 togs 
uppdraget upp på uppsiktsplikten för slutrapportering med önskemål om avslut. Barn- och 
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utbildningsnämndens uppdrag utifrån flerårsplan 2021-2023 att vidareutveckla mobila team för att 
motverka psykosocial ohälsa och drogförebyggande åtgärder anses slutfört och implementerat. Arbetet med 
TSI magneten är startat och utökat till fler skolenheter. 5 oktober 2022 togs uppdraget upp på 
uppsiktsplikten för slutrapportering med önskemål om avslut. 
 
Ekonomisk översikt 
 

mkr Budget 

2022 

Budget  

fast pris  

2023 

Budget 

löpande pris 

2023 

Plan 2024 Plan 2025 

Kommunbidrag 1 628,8 1 620,2 1 695,2 1 690,2 1 694,1 

Investeringar 174,0 107,0 107,0 135,0 148,0 

 

Investeringar 
Investeringsnivån är något lägre än tidigare och investeringsbudget för 2023–2025 ligger på mellan 107–
148 mkr. Lokalförsörjning genom extern leverantör kommer påverka nämndens ekonomi i relativt hög 
omfattning from 2024. 
 
Budget per verksamhetsområde 
 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Förskola 84,0 504,9 420,9 

Grundskola/Fritidshem 92,5 944,5 852,0 

Särskola 17,0 98,7 81,7 

Gymnasieskola 190,2 429,5 239,3 

Vuxenutbildning 44,0 119,5 75,5 

Gemensam verksamhet 0,9 26,7 25,8 

Summa 428,6 2 123,8 1 695,2 
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SOCIALNÄMNDEN 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Belopp i fast pris enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut november exkl. höstens budgetjusteringar. 

 

Kommunbidragsförändring 
Socialnämndens kommunbidrag ökar med 22,8 mkr för 2023, +37,5 mkr för 2024 och +53,7 mkr för 2025. 
I 2022 års anslag ingår några satsningar som var engångsinsatser, och därför inte ingår i 2023 års 
ramtilldelning. Ett statsbidrag är omklassificerat vilket medför att kommunbidraget minskar med 23,2 mkr 
och intäkterna ökar med samma belopp. Kommunbidraget ökar med 29 mkr för 2023 som kompensation 
för inflationspåverkan, främst färdtjänst, familjehem, HVB, hyror, måltidskostnader och köp av varor och 
tjänster bedöms få ökade kostnader. 
 
Den demografiska utvecklingen för äldreomsorgen innebär ett ökat antal personer i samtliga 
ålderskategorier 65 – 79 år (”yngre äldre”), 80 – 84 år (”äldre”) och 85 -- w år (”äldre äldre”). Det är framför 
allt kategorin ”äldre” som ökar de närmaste åren. Utvecklingen har centralt beräknats till ett ökat behov av 
kommunbidrag på 12 mkr för 2023, 26,7 mkr för 2024 och 42,9 mkr för 2025. Beloppen ingår i ovanstående 
kommunbidrag.  
 
Nämndens kommunbidrag utökas för 2023-2025 med +3,0 mkr för LSS insatser, +1,0 mkr för Individ och 
familjeomsorg barn och unga, +0,5 mkr för insatser inom SoL samt +0,5 mkr för insatser inom 
missbruksvården.  
 
Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 
investeringen är färdigställd. 
 
Verksamhetsbeskrivning och organisation 
Socialnämndens verksamhetsområde fastställs av kommunfullmäktige i ett reglemente för socialnämnden. 
Enligt reglementet ska socialnämnden fullgöra kommunens uppgifter avseende; 
 
 Socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd förutom försörjningsstöd, förmedlingsmedel, 

dödsboanmälan och akut hemlöshet, 
 den kommunala hälso- och sjukvården, 
 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade förutom korttidstillsyn för skolungdom över 12 

år, 
 mottagande av minderåriga asylsökande barn utan vårdnadshavare, 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2022 1 476,5   8 

2023  +22,8 1 499,3 5 

2024  +37,5 1 514,0 15 

2025  +53,7 1 530,2 42 
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 färdtjänst och riksfärdtjänst, 
 alkohollagen, 
 tillsyn över tobaksförsäljning enligt tobakslagen, 
 tillsyn över detaljhandel med nikotinläkemedel, 
 tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel, 
 tillsyn över försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare enligt lag om elektroniska 

cigaretter och påfyllnadsbehållare, 
 tillsyn över försäljning av tobaksfria nikotinprodukter enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter, 
 yttranden enligt automatspelslagen, 
 kommunal lantmäterimyndighet, samt 
 borgensåtagande för hyreskontrakt. 
 
Socialnämnden är en myndighet som utreder och fattar beslut enligt gällande lagstiftning. Det innebär att 
utreda behov och ge barn, unga eller vuxna med behov det stöd, omsorg, vård eller hjälp som den har rätt 
till och i olika former. 
 
Socialtjänsten är organiserad i nio avdelningar. Organisationen är ny sedan juni 2022.  
 

 
 
Uppdrag 

Politiska uppdrag 

 Förvaltningen ska öka andelen anställda undersköterskor med omvårdnadsutbildning jämfört med 
andelen utan utbildning. Anställda som inte når upp till undersköterskans kvalifikationer ska ges tydliga 
incitament till vidareutbildning eller validering. 

 Förvaltningen ska fullfölja arbetet med den så kallade heltidsresan. Vid nyanställning ska heltid vara 
norm. 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att göra en omstart med 
heltidsresan (KF ÖS 6) (ersätts från och med 2023-01-01 med, "samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med heltidsanställningar") 
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Politiska uppdrag 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 2021-2023 fått i uppdrag att 
tillsammans med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden skapa förutsättningar för att 
förbättra ungdomars välbefinnande (KF ÖS 4) 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta med 
trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 4) 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 2021-2023 fått i uppdrag att i samverkan 
med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och 
automatiserade processer (KF ÖS 6) 

     Socialnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-
06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att utveckla en förvaltningsövergripande samverkan för unga i 
riskzon för socialt utanförskap (KF ÖS 3) 

     Socialnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-
06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att arbeta med jämlikt föräldrastöd (KF ÖS 3) 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans förbättra den 
drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5) 

   Socialnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag att  arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck (KF ÖS 3) 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta för barn 
och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5) 

  Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att gemensamt arbeta med 
förebyggandeverksamheten. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. (KF ÖS 5) 

    Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i 
uppdrag att arbeta med barn med särskilda behov. (KF ÖS 5) 

 Förvaltningen ska fortsätta arbetet med strukturomvandling av socialtjänstens boendeinsatser 

 Förvaltningen ska breddinföra medicingivare 

 Förvaltningen ska breddinföra digital tillsyn 

 Förvaltningen ska anpassa daglig verksamhet och personlig assistans utifrån tilldelad budgetram 

 Förvaltningen ska dubblera antalet automatiserade processer 

      Kommunstyrelsen och socialnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i 
uppdrag att gemensamt arbeta med att motverka våld i nära relationer. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete. (KF ÖS 3) 
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Ekonomisk översikt 
 

mkr Budget 

2022 

Budget  

fast pris  

2023 

Budget 

löpande pris 

2023 

Plan 2024 Plan 2025 

Kommunbidrag 1 476,5 1 470,3 1 576,3 1591,00 1 607,2 

Investeringar 8,0 4,5 4,5 14,5 41,8 

 

Investeringar 
Socialnämnden har fått 4,5 mkr beviljade i investeringsbudget, varav hela beloppet förvaltas inom 
nämnden. Den tilldelade investeringsbudgeten för 2023 är fördelad med 2,5 mkr till inventarier inom 
befintliga verksamheter, 1,5 mkr för inventarier till nybyggnationer och 0,5 mkr för återinvesteringar i 
ombyggnationer. 
 

Budget per verksamhetsområde/avdelning 
 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Avdelningen för administration 50,9 183,8 132,9 

Avdelningen för barn och unga 12,1 188,9 176,8 

Avdelningen för vuxen och funktionshinder 36,2 366,0 329,8 

Avdelningen för vård- och omsorgsboende 

centrum 
29,0 215,1 186,1 

Avdelningen för vård- och omsorgsboende 

ytterområden 
34,9 243,7 208,8 

Avdelningen för hemtjänst 4,8 19,5 14,7 

Avdelningen för boende LSS 22,4 263,0 240,6 

Avdelningen för stöd och service LSS 60,3 159,1 98,8 

Avdelningen för hälso- och sjukvård och 

förebyggande 
3,8 191,6 187,8 

Summa 254,4 1 830,7 1 576,3 
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 

 

 

 

 

 

 
 

Belopp i fast pris enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut november exkl. höstens budgetjusteringar. 
 

Kommunbidragsförändring 
Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag minskar med -0,1 mkr för samtliga år 2023-2025. I 2022 års 
anslag ingår några satsningar som var engångsinsatser, och därför inte ingår i 2023 års ramtilldelning. 
Kommunbidraget ökar med 1 mkr för 2023 som kompensation för inflationspåverkan. 
 

I kommunstyrelsens kommunbidrag ingår sedan tidigare 12 mkr för stadsutvecklingsprojekt, inför 2023 
utökas det anslaget med 15 mkr och inför 2024 utökas det med 20 mkr. Dessa medel överförs till 
samhällsbyggnadsnämnden efter hand som åtgärderna och insatserna genomförs. 
 
Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 
investeringen är färdigställd.  
 
Verksamhetsbeskrivning och organisation 

 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2022 125,8   277 

2023  -0,1 125,7 307 

2024  -0,1 125,7 373 

2025  -0,1 125,7 306 
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Gemensamverksamhet 

Inom verksamheten ligger ansvaret för ledning, styrning och stöd kopplat till kommun- och 
förvaltningsövergripande processer så som administrativa- och ekonomiska, GIS/Geodata, digitalisering, 
kommunikation, verksamhetsutveckling, miljö, tryckeri och reception samt processledning för kommunens 
stadsutveckling. 
 
Planeringsverksamhet 
Verksamheten ansvarar för en enhetlig fysisk planering genom detaljplaneläggning, genomförande av 
lokaliseringsstudier och köp och försäljning av kommunal mark. Ansvar över arrenden, tomträtter, tomtkö 
och kommunens markinnehav, vilket också omfattar skogen och de kommunala naturreservaten. Samt 
ansvar för förstudier och genomförandet av kommunens investeringsprojekt både gällande lokaler, mark- 
och anläggningsarbeten. 
 
Myndighetsutövning 
Inom myndighetsutövning finns den kommunala lantmäteriverksamheten, vilken utgör en egen myndighet. 
Ansvar för information och rådgivning samt myndighetsutövning genom tillsyn, kontroll och handläggning 
enligt framförallt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen samt lagen 
om bostadsanpassningsbidrag. Verksamheten ska vara ändamålsenlig, meningsfull och rättssäker. 
 
Tekniskverksamhet 
Inom den tekniska verksamheten finns ansvar över förvaltning, byggnation, drift och underhåll av alla 
kommunala gator, vägar och parker samt kommunala byggnader. Verksamheten har ansvar över den 
kommunala trafikövervakningen och kommunala parkeringsplatser samt båtplatser. Kommunens fordon 
och distribution av mat och varor ligger även inom ansvarsområdet. 
 
Serviceverksamhet 
Uppdraget är att ge bästa möjliga interna service till kommunens förvaltningar och verksamheter. Målet är 
en tydlig, transparent och effektiv avdelning med fokus på kvalitet och professionalitet. Servicen består i 
huvudsak av att tillhandahålla kommunens måltider inom förskola, skola och socialtjänst. Samt lokalvård i 
kommunens lokaler, fönsterputs, höghöjdstäd, flyttstädning och sanering av lägenheter. 
 

Uppdrag 
Politiska uppdrag 

 Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag, av Kommunfullmäktige 2021-09-08 (Dnr KS 
2021/00346), att säkerställa skicket på Gula villan samt att under budgetåret 2023 prioritera anslag för 
tillgänglighetsanpassning invändigt (KF ÖS 6) 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 och 2021-2023 fått i uppdrag att 
initiera och planera för samt genomföra en upprustning och förnyelse av Dalabergs centrum i 
samverkan med övriga fastighetsägare och genom en bred medborgardialog (KF ÖS 4) 

   Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i 
uppdrag att gemensamt arbeta vidare med stadsutvecklingen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 
leda detta arbete. (KF ÖS 9) 

 Utreda ytterligare begränsning av dekalparkeringar 
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Politiska uppdrag 

 Uppdrag till Gatu- och parkdriften att ta bort vägmarkering på Lagmansgatan 
 Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån KF beslut (Dnr KS 2021/00386) fått uppdrag att inrätta ett 

bidrag till föreningar som i ideell regi driver vägbelysning på det statliga vägnätet och där allmännyttig 
verksamhet bedrivs. (KF ÖS 2) 

 Utreda avstyckning och försäljning för del av Stadskärnan 1:176 och återkomma på 
samhällsbyggnadsnämndens oktobersammanträde Dnr 2022/273 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta med 
trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 4) 

   Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-06-
10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att trygghetsskapande åtgärder i centrum och övriga offentliga 
miljöer ska präglas av ett helhetsperspektiv (KF ÖS 3) 

 Uppdrag att skriva ett nyttjanderättsavtal om medfinansiering med aktuella vindkraftsbolag under 
förutsättning att igångsättning av byggnation beviljas. 

   Samhällsbyggnadsnämnden är enligt reglementet huvudman för renhållningen i Uddevalla 
kommun och kommunfullmäktige fattade 2018-06-18 beslut om Avfallsplan 2018-2024. (KF ÖS 3) 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 2021-2023 fått i uppdrag att i samverkan 
med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att effektivisera 
planprocessen samt förnyelsearbetet av föråldrade planer (KF ÖS 6) 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att göra en omstart med 
heltidsresan (KF ÖS 6) (ersätts från och med 2023-01-01 med, "samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med heltidsanställningar") 

 Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att digitalisera plan och 
byggprocesserna (KF ÖS 6) 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans förbättra den 
drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. (KF ÖS 5) 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta för barn 
och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5) 

   Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: boende och 
trygghet) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att samverka över förvaltningsgränser, med 
kommunala bolag samt andra intressenter för att öka hänsynstagandet till integrationsfrågan i 
detaljplanarbetet (KF ÖS 3) 

      Ta fram en konsekvensanalys av andra och fjärde att-satsen i den framtagna 
kommunövergripande måltidspolicyn 

    Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och 
studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att samverka med Komvux/Astar och 
arbetsmarknadsavdelningen för att ta emot praktikanter (KF ÖS 3) 
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Politiska uppdrag 

    Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och 
studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att arbeta för att bryta segregation inom utsatta 
verksamhetsområden (KF ÖS 3) 

   Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-06-
10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att stärka kunskapen inom de globala målen i förvaltningen (KF 
ÖS 3) 

  Samhällsbyggnad och Kommunstyrelsen har utifrån KF beslut (Dnr KS 2021/00454) fått uppdrag 
att genomföra klimatlöftet för 2022”Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön 
obligation” 

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

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån KF:s beslut (Dnr KS 2021/00454) fått uppdrag att 
genomföra klimatlöften för 2022 ”Våra nya personbilar är klimatbonusbilar” 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån KF:s beslut (Dnr KS 2021/00454) fått uppdrag att 
genomföra klimatlöften för 2022 ”Vi bygger i trä” 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån KF:s beslut (Dnr KS 2021/00454) fått uppdrag att 
genomföra klimatlöften för 2022 ”Vi installerar solenergi” 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån KF:s beslut (Dnr KS 2021/00454) fått uppdrag att 
genomföra klimatlöften för 2022 ”Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har 
mål.” 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån KF:s beslut (Dnr KS 2021/00454) fått uppdrag att 
genomföra klimatlöften för 2022 ”Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål” 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån energi- och klimatplan (Dnr  KS 2021/00348) fått uppdrag 
att fordonsinköp/leasing ska följa upphandlingsmyndighetens kriterier för spjutspets eller avancerad. 
(Klimatbonusbilar) 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag 
att säkerställa laddinfrastruktur för kommunens verksamhetsbilar vid anskaffning av laddningsbara 
fordon 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag 
att bygga säkra cykelparkeringar i närhet av A) arbetsplatser B) kollektiv/pendelparkeringar både för 
vanlig, el och lådcyklar 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag 
att solenergi installeras vid ny- och ombyggnation på kommunala byggnader 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag 
att undersöka möjligheterna till energilagring vid större ny- och ombyggnation på kommunala 
byggnader. 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag 
att vid ny och ombyggnation av kommunala byggnader bör träkonstruktioner prioriteras 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag 
att minska byggnationers klimatpåverkan, inklusive byggmaterial och energianvändning vid drift. 
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Politiska uppdrag 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag 
att minska och beräkna klimatpåverkan på kommunens måltider. 

      Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att 
arbeta med lokal livsmedelsproduktion (KF ÖS 3) 

 

Ekonomisk översikt 
mkr Budget 

2022 

Budget  

fast pris 

 2023 

Budget 

löpande pris 

2023 

Plan 2024 Plan 2025 

Kommunbidrag 125,8 125,7 136,9 136,3 135,3 

Investeringar 277,0 307,0 307,0 373,0 306,0 

 

Investeringar  
Kommunen står inför en investeringstung period och omfattande planer för kommunens stadsutveckling. 
Detta kräver såväl ekonomiska som personella resurser från flera delar av förvaltningen. Stadsutvecklingen 
är tydligt prioriterad och det tillsammans med en omfattande investeringsplan för planeringsperioden, 
kräver resurser för genomförande och planering. Nämndens egna investeringar uppgår till totalt 986,0 mkr 
under planeringsperioden. ca 307,0 mkr 2023 och 2025, under 2024 ökar investeringarna till 373,0 mkr. 
Arbetet med översvämningsskyddet fortsätter enligt plan, den totala investeringsutgiften för 2023-2032 
uppgår till 1069,0 mkr och 200,0 mkr planeras upparbetas under perioden 2023-2025. För skredsäkring av 
Badö/Bäve och Lyckornavägen planeras 48,5 mkr upparbetas och färdigställas under 2023. 
 
Budget per verksamhetsområde 
 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Fastighet 432,9 433,7 0,8 

Gata och Park 47,3 134,7 87,4 

Gemensam verksamhet 25,2 47,2 22,0 

Lokalvårdsservice 52,5 52,5 0,0 

Myndighet 29,2 47,5 18,3 

Måltidsservice 126,6 124,2 -2,4 

Planering 35,7 46,5 10,8 

Summa 749,4 884,7 136,9 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Belopp i fast pris enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut november exkl. höstens budgetjusteringar. 
 

Kommunbidragsförändring 
Kultur och fritidsnämndens kommunbidrag ökar med +1,8 mkr för samtliga år 2023-2025. I 2022 års anslag 
ingår några satsningar som var engångsinsatser, och därför inte ingår i 2023 års ramtilldelning. 
Kommunbidraget ökar med 1 mkr för 2023 som kompensation för inflationspåverkan. 
 
Nämndens kommunbidrag utökas 2023-2025 med +1,0 mkr för föreningsbidrag barn och unga i syfte att 
stödja föreningarna att hålla nere avgifterna så fler barn får en möjlighet att delta i föreningar, +0,3 mkr för 
drift av offentlig konst samt +1,5 mkr för driftskostnader på Fridhem och Skarsjövallen/Skarsjöområdet. 
 
På särskild rad i driftbudgeten, ”Driftreserv för nytt badhus/medborgarhus”, utökas med +10 mkr årligen 
fram till 2025, utrymmet är 40 mkr för 2023 och ska skapa ett ekonomiskt utrymme för drift- och 
kapitalkostnader för ett nytt badhus och medborgarhus. Under 2023 motsvaras inte detta utrymme av 
faktiska kostnader utan uppstår först den dag då badhuset tas i drift. 
 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 
investeringen är färdigställd. 
 
Verksamhetsbeskrivning och organisation 

 
 

Kultur och fritids verksamhetsområden som gemensamt syftar till att genom en meningsfull och rik fritid, 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2022 150,2   252 

2023  +1,8 152,0 257 

2024  +1,8 152,0 135 

2025  +1,8 152,0 14 
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stärka folkhälsa, bidra till en positiv samhällsutveckling, öka kommunens attraktivitet och främja 
demokrati. Det görs bland annat genom: 
 
 stöd till civilsamhället genom att utveckla samt tillhandahålla anläggningar, platser och ytor för 

verksamhet, ekonomiska bidrag, konsultation, stöd till arrangemang och publika aktiviteter m.m. 
 genom aktiviteter och verksamhet som främjar barn, ungdomar och unga vuxnas kreativa, konstnärliga 

och innovativa förmåga 
 öppen fritidsverksamhet med meningsfulla aktiviteter på fritiden, i en trygg miljö med närvarande 

vuxna 
 bevarande och främjande av kulturmiljöer, kulturminnesvård konstnärliga uttryck och gestaltning i det 

offentliga rummet 
 utveckling av friluftsliv, platser för spontana aktiviteter på fritiden, platser och anläggningar för 

rekreation, idrott och hälsa 
 främja fri åsiktsbildning bland annat genom bibliotekens verksamhet 
 

Uppdrag 
Politiska uppdrag 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 och 2021-2023 fått i uppdrag att 
tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen (KF ÖS 4) 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 och 2021-2023 fått i uppdrag att ta fram 
en plan för att utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- och idrottscentrum med SM standard för 
friidrott samt elitarena för paraidrott och fotboll. (KF ÖS 4) 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 2021-2023 fått i uppdrag att 
tillsammans med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden skapa förutsättningar för att 
förbättra ungdomars välbefinnande (KF ÖS 4) 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att utvärdera 
föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga föreningsbidrag (KF ÖS 3) 

 Kultur och fritidsnämnden har gett kultur och fritidsförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med 
att ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga föreningsbidrag. 

 Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över möjligheten att etablera ett 
idrottsråd. 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta med 
trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 4) 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att påbörja utvecklingen 
av ett kulturstråk i centrum ”Hus för kultur” (KF ÖS 4) 

  Fortsätt arbeta med en ridanläggning i anslutning till Uddevalla tätort 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 2021-2023 fått i uppdrag att i samverkan 
med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och 
automatiserade processer (KF ÖS 6) 
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Politiska uppdrag 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att göra en omstart med 
heltidsresan (KF ÖS 6) (ersätts från och med 2023-01-01 med, "samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med heltidsanställningar") 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans förbättra den 
drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. (KF ÖS 5) 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta för barn 
och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5) 

   Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: boende och trygghet) 
2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att utforma checklista för remisshantering utifrån bla 
Plan integration (KF ÖS 3) 

   Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och studier) 
2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att dela ut gåvobok till nyfödda (KF ÖS 3) 

     Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: demokrati) 
2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att erbjuda lovaktiviteter (KF ÖS 3) 

     Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-
06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att genomföra medborgardialog med unga angående 
utformningen av Hus för kultur (KF ÖS 3) 

  Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att gemensamt arbeta med 
förebyggandeverksamheten. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. (KF ÖS 5) 

    Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-
06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att utvärdera Rampens digitala mötesplatsfunktion (KF ÖS 3) 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att under 2020 utreda 
villkoren för konstgräsplaner (KF ÖS 1) 

 Utred möjligheter kring samfinansiering för byggnation av ny ridanläggning samt utred och föreslå 
driftsform och hyresförhållanden för anläggningen. 

 Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att undersöka om centrums 
intresseorganisationer är beredda att medverka till finansiering av en konstfrusen isbana i centrum. 

 Kultur och fritidsnämnden ger kultur och fritidsförvaltningen i uppdrag att under 2022 (den period 
hyreskontrakt för Uddevalla Stan 1:8 Mollön förlängts) se över framtida behov och användningsområde 
för Mollön utifrån kultur och fritidsnämndens ansvarsområde med fokus på barn och unga. 

 Påbörja en behovsanalys för Skarsjöområdet som helhet utifrån kultur och fritids övergripande 
syften. 

     Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta 
med föreningsavgifter för barn och unga (KF ÖS 3) 
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Ekonomisk översikt 
mkr Budget 

2022 

Budget  

fast pris  

2023 

Budget 

löpande pris 

2023 

Plan 2024 Plan 2025 

Kommunbidrag 150,2 152,0 157,9 157,9 157,9 

Investeringar 252,0 257,3 257,3 135,0 14,0 

 
Investeringar 
 

Rimnersbadet: ny simhall på Rimnersområdet  

Kommunfullmäktige beslutade 2019 om att en ekonomisk ram för en ny simhall ska uppgå till 464 mkr och 
att placeringen ska vara på Rimnersområdet. Simhallen byggs i direkt anslutning till Rimnershallen och i 
enlighet med projektplan och prognoser kommer Rimnersbadet att invigas i juni 2024. Den ekonomiska 
ramen revideras under projektet men statusrapporteringar tyder på att projektet håller budget. Tidigare 
definierad driftkalkyl gällande Windingsborg visade på ett driftnetto på 21,2 mkr. Driftkalkylen för 
Rimnersbadet har räknats upp med tanke på de nya förutsättningarna för simhallen avseende placering, 
intäkts- och kostnadskalkyler och hänsyn taget till vissa revideringar innehållsmässigt för anläggningen. 
Kalkylen i 2022 års nivå visade på ett driftnetto på 40,6 mkr inkl. kapitalkostnader för inventarier. 
Driftkalkylen skall säkerställa kommunbidrag för drift- och underhåll. 
 
Rimnersvallen  

Kommunfullmäktige beslutade 2021 om att bygga om Rimnersvallen till en anläggning/arena för 
Superettan-standard (fotboll) samt SM-standard (friidrott). Rimnersvallen är under uppbyggande på samma 
plats som tidigare och i enlighet med projektplan. Enligt prognosen kommer Rimnersvallen att invigas i 
september 2023. En uppdaterad kostnadsbedömning i februari 2022 innebär en budgetram för projektet till 
247 mkr varav 222 mkr är investering, 12 mkr är kostnader för rivning och 13 mkr är en direktavskrivning 
av komponenter som rivits. Till detta kommer investeringsmedel för inventarier på 5,5 mkr 2023. Årligt 
driftsnetto beräknas 2022 års nivå till 14,6 mkr inkl. kapitalkostnader för inventarier, vilket är en ökning på 
10,1 mkr från nuvarande arena. Behov av utökat kommunbidrag för drift- och kapitalkostnad i 2022 års 
nivå 10,1 mkr. 
 
Kulturstråket (Hus för kultur)  

Genom att rusta upp samt anpassa byggnaderna på Kungsgatan 32, Kungsgatan 30 (Lotcen) samt 
Kungsgatan 28 (Frideborg) så att dessa bildar ett sammanhållet stråk i Uddevallas stadskärna. Kungsgatan 
28, Frideborg, är tänkt att fungera som ersättningslokal för Bastionen och dess verksamhet vars avtal löper 
ut sommaren 2024. Förstudien innefattar kostnader för de byggnationer och underhåll som krävs för de 
kommunägda byggnaderna: Kungsgatan 30 och 32 och bakgårdarna till stråket samt kostnad för att hyra 
Kungsgatan 28 (Frideborg). Investeringen för de kommunägda byggnaderna uppgår enligt förstudien till 
30 mkr och investeringar för scenteknik, ljud och ljus, samt möbler uppgår till 6,8 mkr enligt tidigare 
beräkning. Enligt Flerårsplan 2023–2025 fördelas investeringsmedlen, 2,0 mkr t o m 2022, 20,8 mkr 2023 
och 14,0 mkr 2024. Totalt 36,8 mkr. I den tidiga beräknade kalkylen uppgår driftnetto till 5,8 mkr inkl. 
kapitalkostnader för inventarier. Behov av utökat kommunbidrag för drift- och kapitalkostnader beräknades 
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till 4,5 mkr. Kalkylen avseende investeringen och beräknad drift- och kapitalkostnad behöver revideras, 
med hänsyn till kostnadsutvecklingen samt eventuell förändring från hyra till köp av Kungsgatan 28 – 
Frideborg. Senast till budgetdialogen 2023 kommer en reviderad kalkyl presenteras. 
 
Konstnärlig gestaltning  

En förstudie tillsammans med en handlingsplan har arbetats fram av samhällsbyggnad för att kvalitetssäkra 
processen kring konstnärlig gestaltning i alla delar från förstudie och projektering till genomförande och 
förvaltning. Den konstnärliga gestaltningen ska vara en naturlig del av varje större kommunalt 
investeringsprojekt i syfte att göra Uddevalla till en attraktiv kommun, där samverkan behöver stärkas och 
rutiner och processer tydliggöras. 2011 antog kommunfullmäktige Fyrbodalmodellen angående konstnärlig 
gestaltning vilket innebär att 1% av den totala investeringsbudgeten avsätts för konstnärlig gestaltning. 
Prioriteringar kan ske inom budgeten för att kunna göra större satsningar där det är lämpligt. I praktiken 
har detta inte implementerats förrän riktlinjer för investeringar reviderades 2018 och investeringsbudgeten 
för konstnärlig gestaltning därefter fördelades inom Kultur och fritidsnämndens ansvar. Inför planperioden 
2023–2025 har nivån växlats upp till högre nivåer på grund av att investeringstakten ökar. Stora 
investeringsprojekt som Rimnersbadet, ombyggnad och nybyggnad av Rimnersvallen, ny brandstation, nya 
förskolor och grundskolor sker de närmaste åren. Enligt flerårsplan 2023–2025 är investeringsramen 741 
mkr 2023, 662 mkr 2024 och 513 mkr 2025. Bedömning har skett utifrån skälig nivå i förhållande till 
investeringsramen för planperioden. En ny bedömning bör göras varje år och stå i paritet med 
investeringsramen framöver. Investeringsnivå 11 mkr för 2023, 5 mkr för 2024 och 5 mkr för 2025. Behov 
av utökat kommunbidrag för kapitalkostnad 0,1 mkr 2023 och 0,05 mkr för 2024 resp. 2025. 
 
Löpande investeringar  

Investeringsnivån för reinvesteringar i form av maskiner och inventarier är 5,0 mkr för respektive år under 
planperioden. Investeringsobjekten fastställs i samband med förvaltningens arbete med budget 2023. Ökade 
drift- och kapitalkostnader finansieras inom tilldelat kommunbidrag. 
 
Budget per verksamhetsområde 
 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Kultur 2,3 39,8 37,5 

Bibliotek 0,4 27,8 27,4 

Unga 1,0 15,6 14,6 

Fritid 14,6 55,8 41,2 

Gemensam verksamhet inkl. 

föreningsstöd och friluftsutveckling 
0,5 37,7 37,2 

Summa 18,8 176,7 157,9 
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VALNÄMNDEN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 
Nästa planerade val är år 2024. 
  

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2022 1,6   - 

2023  -1,5 0,1 - 

2024  +0,1 1,7 - 

2025  -1,5 0,1 - 
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BOLAGEN 
 
UDDEVALLA UTVECKLINGS AB (UUAB)-KONCERNEN 
 

Ekonomisk översikt 
 

 
I bolagskoncernen UUAB - ingår koncernmoderbolaget Uddevalla Utvecklings AB med dotterföretagen 
Uddevalla Energi AB som i sin tur har dotterföretagen Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi 
Värme AB, Uddevalla Kraft AB och Bohusgas AB, Uddevalla Hamnterminal AB med dotterföretaget Swan 
Falk Shipping AB, Uddevalla Omnibus AB med dotterföretaget Lysekils Buss AB, Uddevalla Turism AB.  
 
Samtliga resultat är efter finansiella poster, dvs. före ev. bokslutsdispositioner och skatt. 
 
Bolagens andel av koncernens nettoomsättning 
 

 
 

 

 

Uddevalla 
Energi AB

73 %

Uddevalla 
Hamnterminal AB

11 %

Uddevalla 
Omnibus AB

16 %

Uddevalla 
Turism AB

0 %
Uddevalla 

Utvecklings AB
0 %

mkr Budget 

2023 

Prognos 

2022 

Budget 

2022 

Bokslut 

2021 

Nettoomsättning 1 496,5 1 251,2 984,2 1 050,3 

Resultat efter finansiella poster 158,3 138,0 73,7 105,5 

Balansomslutning 1 997,8 1 916,0 1 960,6 1 938,8 

Investeringar 213,0 127,0 197,0 100,0 

Antal anställda 484 472 473 451 
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Resultatkommentar bolagskoncernen UUAB 
UUAB-koncernen budgeterar ett resultat efter finansiella poster på 158 mkr för 2023. Prognosen 
för 2022 uppgår till 138 mkr. Resultatutvecklingen har varit stabil de senaste åren. Soliditeten 
ökar fortsatt. Investeringarna för 2023 budgeteras totalt för koncernen till 213 mkr 
 

UUAB-koncernen 

Nyckeltal - historik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 
Prognos  

2022 

Budget 

2023 

Antal anställda 368 372 339 355 364 365 441 451 472 484 

Omsättning 641 673 695 727 806 803 798 1 050 1 251 1 497 

Årets resultat efter 

finansiella poster 
31 4 46 -24 71 69 49 

 

105 138 158 

Balansomslutning 1 674 1 805 1 834 1 751 1 735 1 810 1 935 

 

1939 1 916 1 998 

Investeringsvolym  157 259 104 113 99 169 160 100 127 213 

Låneskuld 1 237 1 320 1 292 1 230 1 150 1 117 1 175 1 004 869 797 

Soliditet % 14 13 15 15 18 20 21 25 31 36 

 
 

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB (KONCERNMODERBOLAGET) 
 

Ekonomisk översikt 

 
Verksamhetsbeskrivning 2023 
Bolagets rörelsekostnader är koncerngemensamma och består bland annat av administration, 
arvode för VD och styrelse, revision mm.  
 
Handlingsplan: 
 Genomföra planeringsdialoger med bolagskoncernens presidier och VD. 
 Samråd med dotterbolagen angående ärenden av större vikt eller av principiell betydelse. 
 Se till att säkerställa rutiner så att kommunstyrelsen löpande får underlag från bolagen för att 

kunna utöva sin uppsiktsplikt över bolagen i koncernen. 
 UUAB:s VD sammankallar till löpande möten med dotterbolagens VD. 
 Arbeta aktivt med att följa upp de processer och rutiner som framgår av internkontrollplanen.  

mkr Budget 

2023 

Prognos 

2022 

Budget 

2022 

Bokslut 

2021 

Nettoomsättning 2,9 1,4 1,4 1,0 

Resultat efter finansiella poster -2,2 -0,7 -0,8 -0,7 

Balansomslutning 148,0 146,8 140,6 146,9 

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

Antal anställda 0 0 0 0 
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UDDEVALLA ENERGI AB 
 

Ekonomisk översikt 

 
Verksamhetsbeskrivning 2023 
Koncernen driver 9 olika affärer. Verksamheten översiktligt enligt följande: 
 

Fjärrvärme 

Fjärrvärmeverksamheten planerar att producera drygt 300 GWh och intäkterna från fjärrvärmeförsäljning 
till externa kunder är budgeterad som ett s k normalår.  
 
Fjärrvärmetaxan höjs med 2 % för näringsidkare medan taxan behålls oförändrad för privatkunder. En ny 
prismodell införs från 2023 som för företagen förväntas motverka de stora skillnaderna avseende 
effektintäkterna som kan uppstå mellan kalla och varma vintrar. Även villakunder får en ändrad prismodell 
där effektkomponenten tas bort och ersätts av höjda priser på fast avgift och energi.  
Beräknat anslutningsavgifter till fjärrvärmenätet på 0,7 mkr.  
 
Budgeterat med hög tillgänglighet på Lillesjöverket och elproduktionen i Lillesjöverket beräknas uppgå till 
67 GWh. De höga elpriserna bidrar stort till det budgeterade resultatet 95,8 mkr före dispositioner och skatt. 
Kostnader för utsläppsrätter beräknas uppgå till 29 mkr. Biobränslekostnaderna för Hovhult och de yttre 
verken har ökat beroende på höjda marknadspriser. 
 
Vattenkraftproduktion 

Samtliga 5 vattenkraftstationer är i drift. Budgeterat resultat för Vattenkraften är 7,8 mkr och för Solevalla 
0,3 mkr. Anledningen till det höga resultatet är höga elpriser och god tillgänglighet när det är soligt och 
finns vatten. Budgeterade volymer är 5,5 GWh för Vattenkraften och 0,25 GWh för Solevalla. 
 
Elnät 

Elnät budgeterar med anslutningsavgifter på 4,9 mkr för nya kunder. Elnät planerar att genomföra flera 
stora investeringar under kommande år för att säkra tillgängligheten i nätet. Totalt investerar elnät 80 mkr 
under 2023 varav 29 mkr avser mottagningsstationer.  Ett omfattande mätarbyteprojekt pågår, total 
investering ca 50 mkr, varav under 2023 investeras 12 mkr. 
 

mkr Budget 

2023 

Prognos 

2022 

Budget 

2022 

Bokslut 

2021 

Nettoomsättning 1 092,9 854,6 632,4 711,5 

Resultat efter finansiella poster 150,0  105,4 67,6 95,5 

Balansomslutning 1 528,5 1 465,2 1 473,3 1 464,3 

Investeringar 163,7 93,3 124,8 60,9 

Antal anställda 181 174 172 159 
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Höjningen av taxorna med 14 % medför ingen större resultatökning eftersom Vattenfall samtidigt höjer 
transiteringsavgifterna. Dessutom ökar bland annat kostnaderna för nätförluster och avskrivningar. 
 
Pellets 

Pelletsverksamheten beräknas producera 50 000 ton. Låga spånpriser i kombination med högt marknadspris 
för pellets ger ett positivt budgeterat resultat på 20,1 mkr, trots högt elpris samt ökad kostnad för 
Hovhultsvärme. Affärerna genomförs normalt på våren varför resultatet kan komma att revideras. 
 
Renhållning 

Renhållningen totalt budgeterar ett negativt resultat på -1,2 mkr. Kostnaderna för bla drivmedel, 
papperspåsar och externa transporter har ökat kraftigt. Det råder stor osäkerhet om prisutveckling på skrot 
och råvaror samt inflöden av material till ÅVC, vilket kan påverka både kostnader och intäkter.  
 

Stadsnät 

Stadsnät budgeterar med anslutningsavgifter på 4,9 mkr för nya kunder. Anslutningsavgifterna periodiseras 
under investeringens livslängd, 25 år. Beräknat ca 5 500 fiberanslutna kunder vid årets slut.  
 
Elhandel 

Antalet elhandelskunder bedöms inte öka i någon större omfattning. Däremot ökar såld volym i takt med 
fler företagskunder 
 
Laddboxar 

Efterfrågan av solpaneler och laddboxar bedöms öka även under 2023. 
 
Laddstolpar 

Verksamheten för publika laddstolpar bedöms ge ett negativt resultat även under 2023. 
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UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB 
 

Ekonomisk översikt 

 

Verksamhetsbeskrivning 2023 
Budget för 2023 omfattar koncernen Uddevalla Hamnterminal, vilket inkluderar det helägda dotterbolaget 
SwanFalk Shipping. Koncernen verkar på en internationell och konkurrensutsatt marknad och det som sker 
i omvärlden, både i Sverige och globalt, har stor påverkan på det som sker i den dagliga verksamheten i 
hamnen. Förväntade godsvolymer över Uddevalla hamn, och därmed intäkter, är som alltid svårbedömt och 
svängningar sker snabbt. Fokusområden i verksamheten för kommande år kommer bl.a. vara att fortsätt 
utveckla hamnområdet, att arbeta mot stabila godsvolymer och en hållbar utveckling.   
 
Budgeterade godsvolymer för 2023 över kaj beräknas till 1 300 tusen ton. Detta innebär en fortsatt hög nivå 
på godsvolymerna över Uddevalla hamn. Viktiga godsslag som beräknas ha stor påverkan för koncernen 
under budgetåret är främst import av vindkraft, malm och pappersmassa samt export av pappersprodukter 
och tekniskt nitrat. Adderande till volymerna över kaj tillkommer dessutom det gods som inte skeppas med 
båt utan enbart hanteras på terminalsidan och transporteras till och från hamnen med lastbil eller tåg. 
 
Sammanfattningsvis så innebär ovanstående godsvolymer att intäkterna i budget 2023 totalt sett beräknas 
till 166 mkr. De totala kostnaderna ligger på en hög nivå. Fler medarbetare anställdes i bolaget under 2022 
för att möta de ökade godsvolymerna. De höga prisnivåerna för t.ex. diesel påverkar bolagets kostnader 
samtidigt som underhållskostnaderna är höga i hamnområdet, bl.a. på bolagets gamla kranar.  
 
För 2023 beräknas och budgeteras investeringarna totalt till 49 mkr. I det beloppet ingår bl.a. åtgärdspaket 
i befintliga magasin och utbyte av järnvägsväxel. De höga investeringarna för budgetåret, men även åren 
närmast innan, gör att de planenliga avskrivningarna fortsätter att öka. Bolaget räknar också med att starta 
upp investering i två nya kranar under 2023. Leverans beräknas i nuläget till 2024 och investeringen 
kommer därmed belasta 2024 års budget men vissa kostnader i samband med upphandling och beställning 
beräknas till 2023. Sammantaget innebär ovanstående bedömningar att koncernen Uddevalla Hamnterminal 
har ett budgeterat resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 7,0 mkr för 2023.  
 

 

Mkr Budget 

2023 

Prognos 

2022 

Budget 

2022 

Bokslut 

2021 

Nettoomsättning 166,0 179,0 144,0 131,4 

Resultat efter finansiella poster 7,0 24,0 10,5 11,3 

Balansomslutning 241,1 220,5 238,1 217,3 

Investeringar 49,0 30,0 59,0 35,4 

Antal anställda 90 90 83 82 
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UDDEVALLA OMNIBUS AB 
 

Ekonomisk översikt  

 
Verksamhetsbeskrivning 2023 
Uddevalla Omnibus AB med dotterbolaget Lysekils Busstrafik AB bedriver kollektivtrafik, som 
underentreprenörer till Bivab. Buss i Väst AB (Bivab) är avtalspart med respektive trafikhuvudman. 
 
Koncernens nettoomsättning, som budgeteras till 234,9 mkr, avser vederlag för, genom Bivab i konkurrens, 
upphandlade trafikåtaganden. Ersättningar består också av rörliga andelar, såsom kvalitetsincitament och 
vederlag baserad på resandeutveckling. Det budgeterade resultatet efter finansiella poster redovisas till 8,7 
mkr. Uddevalla Omnibus medverkar i anbudsförfaranden i syfte att organiskt expandera verksamheten 
såväl som att generera ytterligare intäkter. Omnibus analyserar också alternativa projekt för att utvidga 
rörelsen. 
 
Utgående balansomslutning per 31 december 2023 budgeteras till 227,1 mkr. Förändring på tillgångs- och 
skuldsidan avser främst fordonsparken reducerat med dess avskrivningar. Inga investeringar är planerade 
under 2023. 
 
Bolagsgruppen räknar med att sysselsätta 210 personer. Huvudparten av de anställda är aktiva i förarledet.  
 
  

mkr Budget 

2023 

Prognos 

2022 

Budget 

2022 

Bokslut 

2021 

Nettoomsättning 234,9 220,0 207,6 213,2 

Resultat efter finansiella poster 8,7 14,5 2,2 4,9 

Balansomslutning 227,1 228,8 244,7 253,4 

Investeringar 0,0 3,5 13,0 3,3 

Antal anställda 205 200 210 203 
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UDDEVALLA TURISM AB 
 

Ekonomisk översikt 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 2023 
Bolaget har som föremål för sin verksamhet att utveckla och främja turism och det rörliga friluftslivet 
genom att bl a erbjuda turer med skärgårdsbåt, möjliggöra upplevelser på ön Bassholmen, exponera 
destinationen digitalt via web och sociala medier, inspirera och guida turister när de besöker Uddevalla. 
Via ökat samarbete med övriga kommuner i Bohuslän förstärker vi Uddevalla som maritim stad, samt aktivt 
medverkar till besöksnäringens tillväxt och utveckling genom våra verksamheter: 
 
Skärgårdsbåtarna i Uddevalla 

M/S Gustafsberg II, M/S Sunningen kör reguljära linjer Uddevallaturen och ’Smaka på Lyckorna’ under 
högsäsong. M/S Byfjorden kör tematurer under för och eftersäsong och sälsafari på Gullmarsfjorden i 
samarbete med Havets Hus i Lysekil under högsäsong som körs på anbud år 2021-2023. Planerad el 
konvertering på m/s Byfjorden, i linje med Uddevalla Kommuns antagna mål om fossilfritt 2030 planeras 
med projektstart 2023. 
 
Uddevalla Turistinfo & gästhamn  

I Gamla Badhuset, Södra Hamnen i Uddevalla, inryms auktoriserad turistinformation enligt 
branschorganisationen VISITAS regler och krav. Uppdaterar hemsidan uddevalla.com som presenterar 
besöksnäringsföretag och hela destinationen med dess utbud av aktiviteter och upplevelser. Arbetar aktivt 
med appen Upplev Uddevalla och kontot Uddevalla & DU i sociala medier i samarbete med föreningen 
Destination Uddevalla, samt utbildar företag och föreningar i gott värdskap. Driver en webshop 
boka.uddevalla.com där båtturer i Bohuslän, gästhamnsplatser, cykeluthyrning m.m. säljs. 
 
Bassholmens Gästhem & gästhamn 

Ön Bassholmen är ett naturreservat med en unik flora och fauna både på land och i hav, samt har en stor 
kulturskatt i form av sillfiske- och båtbyggarhistoria som idag visas i Föreningen Allmogebåtars museum. 
Här drivs ett säsongsöppet gästhem med 38 bäddar som hyrs ut dygnsvis till grupper april till oktober. Med 
nya reservatsförskrifter antagna ska en ny affärsplan arbetas fram under året. 
 

Vi kommer fortsätta att produktutveckla befintliga affärsområden genom att bli ännu bättre på att berätta 
platsens historia. Verka för ett bredare samarbete mellan kommunens förvaltningar och bolag, Uddevallas 
föreningar och företag samt stiftelser, så som Gustafsberg och Bohusläns Museum, för att positionera 
Uddevalla – hjärtat i Bohuslän på ett tydligare sätt.  

mkr Budget 

2023 

Prognos 

2022 

Budget 

2022 

Bokslut 

2021 

Nettoomsättning 5,8 5,9 4,7 2,9 

Resultat efter finansiella poster -5,2 -5,3 -5,8 -5,4 

Balansomslutning 11,4 11,6 11,6 11,9 

Investeringar 0,3 0,2 0,2 0,5 

Antal anställda 8 8 8 7 
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STIFTELSERNA 
 
 

BOSTADSSTIFTELSEN UDDEVALLAHEM 
 

Ekonomisk översikt 

 

Verksamhetsbeskrivning 2023 
Verksamheten kommer under 2023 att omfattas av löpande förvaltning och fortsatt renovering av 
vårt fastighetsbestånd på vårt norra distrikt. Stiftelsen äger och förvaltar vid utgången av 2022, 
4 735 lägenheter jämte 780 lokaler. Härtill kommer garage och parkeringsplatser.  
 
Omsättningen uppgår till 399 mkr (prognos 2022, 383 mkr). Resultatet före skatt uppgår till 40 
mkr (prognos 2022, 39 mkr). Stiftelsen planerar att investera i fastigheter för 66 mkr och 
inventarier för 2 mkr under 2023. 
 
Under 2023 fortsätter ROT-renovering av vårt norra fastighetsbestånd på Trubaduren. Efter 
sommaren planerar vi för att påbörja renoveringen på Trubaduren 1. Fastigheterna kommer bland 
annat få en ny fasad, nya fönster, nytt FTX-system och renovering av badrummen m.m. 
 

I budgeten för 2023 ser vi ett antal rejäla kostnadsökningar och osäkerhetsfaktorer. Det är stigande 
energipriser, räntekostnader och inflationen som påverkar materialpriser m.m.  På grund av dessa 
kostnadsökningar har vi budgeterat med en hyreshöjning på 4% från och med 1 januari som ännu 
inte är förhandlad med hyresgästföreningen. Totalt budgeterar Uddevallahem för ett positivt 
resultat på 40 mkr (prognos 2022, 39 mkr). 
 
 
 
 
 
 
 
 

mkr Budget 

2023 

Prognos 

2022 

Budget 

2022 

Bokslut 

2021 

Nettoomsättning 385,4 367,8 361,5 356,2 

Resultat efter finansiella poster 40,0 39,0 39,0 41,6 

Balansomslutning 2 323,4 2 276,7 2 276,7 2 200,7 

Investeringar 68,0 163,1 163,1 127,4 

Antal anställda 87 83 83 83 
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Uddevallahem deltar i ”Allmännyttans Klimatinitiativ” som sträcker sig fram till 2030. Målet innebär en 30 % 
minskning till år 2030, med år 2007 som basår. För att nå detta är målsättning att minska energianvändningen med 2% 
per år.  
 
Budgeten är beräknad utifrån följande förutsättningar: 

 
  

Övergripande mål 2023 Mål 

Soliditet 23 % (+-3 %)  

Avkastning på totalt kapital 3,5 % (+-0,5 %)  

NMI Över marknadssnitt 

Serviceindex kund 87 % 

Produktindex kund 80 % 

Nyproduktion 60 st/år 

ROT-renovering 150 st/år 

Klimat 6,5 co² 

Kvalitet Fokus på en process per år 

Förutsättningar beräknad budget 

 

 

 

  

Genomsnittlig årsränta 1,66% Fjärrvärme 2,00% 

Borgensavgift 0,56% Vatten 8,50% 

Löneökning 3,00% El/kwh 3 kr 

Hyreshöjning ej förhandlad 1/1 4,00% Renhållning 3,50% 
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HSB:s STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA 
 

Ekonomisk översikt 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 2023 
Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen genom att vara en 
aktiv och långsiktig aktör på bostadsmarknaden för Uddevallas bästa. 
 
Stiftelsen Jakobsberg äger och förvaltar 400 bostadslägenheter i Uddevalla kommun. Stiftelsens fastigheter 
är i gott skick. 114 lägenheter på Walkeskroken i centrum står inför en stamrenovering med planerad start 
2023. 
 
Stiftelsen skall succesivt utveckla nya bostäder genom nyproduktion och fastighetsaffärer, där 
upplåtelseformen är hyresrätt. Genom ökad tillgänglighet, bra miljöval och klimatsmart förvaltning bidrar 
Stiftelsen långsiktigt till ett hållbart och varaktigt samhälle. 
 
Under 2023 planerar Stiftelsen att; 
 Upphandla och starta stambyte i hyresbeståndet på Walkeskroken. 
 Utvärdera fastighetsbeståndet i syfte att se hur fastigheterna uppfyller stiftelsens ändamål och om vi 

bidrar till god ekonomisk hushållning. Begränsningar avseende möjlighet till rimliga intäkter. Hyror, i 
förhållande till kostnader, riskerar att utarma stiftelsen över tid och möjligheter (för oss risk) som givits 
till kostnadsreduceringar riskerar gå ut över underhållet.  

 Om detaljplanen medger, delta i projektering av ca 40 hyresrätter i Herrestad vid Spinnrocksvägen och 
Herrestads Kyrka.  

 Utvärdera våra hyresgästers bild av trygghet i och kring bostaden med efterföljande åtgärder. 
 
  

mkr Budget 

2023 

Prognos 

2022 

Budget 

2022 

Bokslut 

2021 

Nettoomsättning 34,9 33,9 34,1 34,6 

Resultat efter finansiella poster -0,7 1,2 1,8 -1,5 

Balansomslutning 319,3 266,7 308,4 274,6 

Investeringar 65,0 0,0 40,0 0,0 

Antal anställda 0 0 0 0 
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STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM 
 

Ekonomisk översikt 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 2023 
Verksamheten kommer under 2023 i huvudsak att omfattas av förvaltning av fastighetsbeståndet. Stiftelsen 
äger och förvaltar vid utgången av år 2022, 180 lägenheter jämte 20 lokaler. Härtill kommer garage och 
parkeringsplatser. Nettoomsättningen uppgår till 15,1 mkr (prognos 2022, 14,8 mkr). Resultatet före skatt 
uppgår till 1,9 mkr (prognos 2022, 1,3 mkr). Ljungskilehem kommer under året bland annat att underhålla 
utemiljöerna på Parkvägen och Korpemyren samt tvätta fasader på Parkvägen. I budgeten för 2023 ser vi 
ett antal rejäla kostnadsökningar och osäkerhetsfaktorer. Det är stigande energipriser, räntekostnader och 
inflationen som påverkar materialpriser m.m.  På grund av dessa kostnadsökningar har vi budgeterat med 
en hyreshöjning på 4% från och med 1 januari som ännu inte är förhandlad med hyresgästföreningen. Totalt 
budgeterar Ljungskilehem för ett positivt resultat på 1,9 mkr (prognos 2022, 1,3 mkr). 
 
Budgeten är beräknad utifrån följande förutsättningar: 
 

  

mkr Budget 

2023 

Prognos 

2022 

Budget 

2022 

Bokslut 

2021 

Nettoomsättning 15,1 14,6 14,3 14,1 

Resultat efter finansiella poster 1,9 1,3 2,0 2,0 

Balansomslutning 74,9 77,4 77,4 79,5 

Investeringar 0,0 2,5 0,6 0,1 

Antal anställda 3 3 3 3 

Förutsättningar beräknad budget 

 

 

 

  

Genomsnittlig årsränta 1,66% Fjärrvärme 2,00% 

Borgensavgift 0,56% Vatten 8,50% 

Löneökning 3,00% El/kwh 3 kr 

Hyreshöjning ej förhandlad 1/1 4,00% Renhållning 3,50% 
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GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN 
 

Ekonomisk översikt 
 

 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 2023 
Gustafsbergsstiftelsen arbetar både på kort och lång sikt genom fastlagda vårdprogram såväl som med 
löpande underhåll för att hålla Gustafsberg i gott skick för våra besökare. Under året som gått har bland 
annat vårdprogrammet för parkområdet fastlagts. Vidare har en arbetsgrupp bildats med uppgift att 
uppdatera och utveckla byggnadsvårdsplanen. Projekt som vägleder oss i våra ansträngningar att vårda, 
underhålla och upprätthålla Gustafsbergs atmosfär med dess öppna kulturmiljö. Därtill ge uddevallaborna 
möjlighet till avgiftsfria kultur- och fritidsaktiviteter i ett unikt rekreationsområde.  
 
Gustafsbergsstiftelsens ansvar för bevarandet av områdets kultur-, mark- och byggnadsvård får emellertid 
aldrig omöjliggöra huvuduppgiften enligt stiftelsens stadgar, att ge ekonomiskt understöd vid studier till 
ungdomar från Bohuslän. Allt enlighet det donationsbrev som återger makarnas Knapes vilja. I nuläget sker 
detta genom årlig utdelning av stipendier till vardera femton stipendiater.  
 
Övriga verksamheter i stiftelsens regi kommer också fortsättningsvis att bedrivas som tidigare. Av 
stiftelsens cirka 500 hektar mark är drygt 330 hektar skogsmark. Avverkning och återplantering av skog 
sker med stor omsorg enligt en långsiktig skogsbruksplan. Affärsverksamheten inom hotell- och 
vandrarhem drivs vidare i egen regi genom franchiseavtal med Svenska Turistföreningen, STF. Tillväxten 
hos hotell- och vandrarhemsverksamheten är beroende av utvecklingen i samhällsekonomin med 
kommande förändring av inflationstakt, räntor och energipriser med mera. Viktiga investeringar under 2023 
är renovering och ombyggnad av lägenheter för uthyrning i hyreshuset kamrerarbostaden samt det 
angelägna arbetet rörande fiberanslutning till stiftelsens fastigheter.  
 
Stiftelsen med dess direktion förvaltar bland annat den öppna kulturmiljön på Gustafsberg.  Förutom besök 
av turister från övriga Sverige och Europa fungerar området också som Uddevallabornas främsta 
rekreationsområde. På Gustafsberg firas Nationaldagen, Midsommar med dans runt stången, 
Gustafsbergsdagarna i samarbete med Bohusläns museum med flera evenemang. En försiktig beräkning 
visar att Gustafsberg årligen har väl över 300 000 besökare.  
 
 

mkr Budget 

2023 

Prognos 

2022 

Budget 

2022 

Bokslut 

2021 

Nettoomsättning 4,0 4,4 2,8 2,6 

Resultat efter finansiella poster 0,0 2,1 0,5 0,3 

Balansomslutning 6,8 6,5 6,5 7,6 

Investeringar 0,0 0,0 0,0 1,0 

Antal anställda 4 4 4 4 
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ÖVRIGA FÖRETAG 
 

UDDEVALLA VATTEN AB 
 

Ekonomisk översikt 
 

 

 

Verksamhetsbeskrivning 2023 
Uddevalla Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen, 
vilket omfattar att ta hand om avloppsvatten och levererar dricksvatten hela vägen till fastigheten. Bolaget 
äger samtliga kommunala VA anläggningar i Uddevalla kommun. VA-verksamheten är ett taxekollektiv 
som styrs av en särlag (Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster). De nödvändiga kostnader som krävs 
för att tillhandahålla respektive vattentjänst ska bäras av fastighetsägaren. Detta sker genom att avgifter för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten tas ut av fastighetsägaren enligt självkostnadsprincipen. Avgifterna 
fastställs av kommunfullmäktige och framgår av bruknings- och anläggningstaxan.  
 
Under 2023 och framåt kommer Uddevalla Vatten förutom att arbeta med den löpande driften, 
taxekonstruktionen och 20-25-åriga ekonomiska planer sätta extra fokus på: 
 

Tillskottsvatten/uppströmsarbete 

Upprätthålla nuvarande tillstånd samt minska andelen tillskottsvatten till våra verk. Ett arbete som förutom 
att det ger bättre miljöpåverkan också minskar energianvändningen då mindre vatten behöver renas och 
pumpas runt i ledningarna. Det ger även minskade underhållskostnader och utökar kapaciteten i verket. 
 
Tillstånd 

Arbete med nytt tillstånd pågår på Skansverket för att hantera den inkommande belastningen och öka 
kapaciteten på verket.  
 
Vatten 

Arbetet med att säkra dricksvattenförsörjningen i kommunen idag och i framtiden fortsätter genom arbetet 
med en överföringsledning från Vänern samt renovering och nybyggnation av reservoarer. I vår strävan 
efter att minska vattenförluster installeras smarta vattenmätare, vilket innebär att vi kan lokalisera läckage 
i servisledningar och distributionsnätet baserat på akustiska ljud. Arbete pågår med utrustning för att 
kollektivets vattenmätare ska kunna fjärravläsas. 
 
 

mkr Budget 

2023 

Prognos 

2022 

Budget 

2022 

Bokslut 

2021 

Nettoomsättning 146,6 143,6 128,6 120,5 

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Balansomslutning 1 678,6 1 453,0 1 467,8 1 282,9 

Investeringar 240,2 193,7 151,9 160,4 

Antal anställda 1 1 1 1 
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Energibesparingar 

Fortsätta målarbetet med att minska kWh i bolagen genom att installera solceller, byta till energisnålare 
pumpar, fjärrstyrning osv.  
 
VÄSTVATTEN AB 

Ekonomisk översikt 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 2023 
Västvatten är ett driftbolag vars roll är att ansvara för drift, underhåll, kompetens och utveckling av 
kommunernas vatten- och avloppsverksamheter samt ekonomi och administration. Detta görs på uppdrag 
av ägarbolagen. Genom det gemensamma bolaget Västvatten erbjuds abonnenterna god service och 
tillgänglighet. Västvatten AB drivs som icke vinstdrivande bolag precis som anläggningsbolagen som äger 
bolaget. Västvatten gör alltså ingen vinst utan ersätts för de faktiska nettokostnaderna. All personal är 
anställd i Västvatten och arbetar sedan via Västvatten för anläggningsbolagen. Att ständigt sträva efter att 
göra det bästa för verksamheten, både på kort- och lång sikt är viktigt. Under 2023 och framåt kommer 
Västvatten förutom att arbeta vidare med upphandlingar, säkerhet och miljö samt långsiktiga ekonomiska 
planer sätta extra fokus på:  
 
Kommunernas specifika utmaningar 
Det finns stora utmaningar i form av tilltillståndsprocesser, vattenresurser, kapacitetsutredningar för verken 
samt utbyggnadsplaner i kommunen. 
 
Taxekonstruktion 

Arbetet fortsätter med att få till en gemensam taxekonstruktion i ägarkommunerna till Västvatten. 
 
Fordon 

Minska våra fordons klimatpåverkan. 
 
Tillskottsvatten och uppströmsarbete 

Upprätthålla nuvarande tillstånd samt minska andelen tillskottsvatten till våra verk. 
 
Energibesparingar 

Fortsätta målarbetet med att minska kWh i ägarbolagen genom att installera solceller, byta till energisnålare 
pumpar osv.  

mkr Budget 

2023 

Prognos 

2022 

Budget 

2022 

Bokslut 

2021 

Nettoomsättning 119,8 105,1 106,5 94,6 

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Balansomslutning 18,6 18,8 19,5 19,0 

Investeringar 0,0 0,0 0,0 3,6 

Antal anställda 124 114 112 108 
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RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN 
 

Ekonomisk översikt 

 

Verksamhetsbeskrivning 2023 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän är ett kommunalförbund som styrs av en politisk direktion med 
ledamöter och ersättare från förbundets tre medlemskommuner, Uddevalla, Lysekil och Munkedal.  
 
Det spända säkerhetspolitiska läget i Europa som eskalerade med Rysslands invasion av Ukraina påverkar 
oss alla mer eller mindre på något sätt. För räddningstjänstens del kommer det under 2023 fortsatt att 
påverka vår planering för att möta ett eventuellt krigshot och höjd beredskap. Ett väl fungerade samarbete 
med medlemskommunerna kring det civila försvarets återuppbyggnad är nödvändigt.  
 
Vi har under 2022 sett en dramatisk ökning av energi- och bränslepriserna, prisökningar som med allra 
största säkerhet fortsatt kommer att öka även under nästa år, detta kommer att påverka vår ekonomi på ett 
delvis oförutsägbart sätt.     
 
Vi ser fram emot att under 2023 få förbundets nya brandstation i Uddevalla färdigställd och inflyttning sker 
efter semesterperioden. Detta kommer att medföra ett omfattande arbete kring avveckling av befintlig 
brandstation och flytt av verksamheten till den nya stationen.  
 
En av förbundets enskilt största utmaningar är kompetensförsörjningen för vår RiB-organisation. Vi lägger 
stor kraft för att hitta lösningar för att rekrytera och behålla våra medarbetare och för att säkerställa vår 
operativa förmåga på våra deltidsstationer. För 2023 har förbundet följande inriktningsmål att arbeta mot: 
 
Olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst 

Förbundets mål för den förebyggande verksamheten och räddningstjänst finns i handlingsprogram, enligt 
lagen om skydd mot olyckor, som direktionen beslutat om. Den verksamhet som beskrivs i 
handlingsprogrammet ska kunna fungera i såväl fred, höjd beredskap som krig. 
 

Samverkan 

Genom en väl organiserad samverkan kan förbundet tillsammans med externa organisationer och aktörer 
använda sina resurser på ett mer effektivt sätt. 
 

mkr Budget 

2023 

Prognos 

2022 

Budget 

2022 

Bokslut 

2021 

Nettoomsättning 98,1 92,6 93,2 89,2 

Resultat efter finansiella poster 0,1 0,8 0,0 0,7 

Balansomslutning 53,7 49,4 52,0 48,2 

Investeringar 9,5 5,0 7,8 5,2 

Antal anställda 200 200 200 199 
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God ekonomisk hushållning  
Förbundet ska arbeta för en god ekonomisk hushållning genom att verksamheten bedrivs långsiktigt, 
ändamålsenligt och effektivt. Förbundet ska åstadkomma en sund ekonomi genom ekonomisk medvetenhet 
och helhetssyn över verksamheten.  
 
Processutveckling  
Förbundet ska kontinuerligt utveckla och effektivisera interna processer. Det innebär att organisation, 
processer, samband och arbetssätt är ändamålsenliga och så effektiva som möjligt. 
 
Miljöansvar 

Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en miljömässig hållbar utveckling och bidra till att 
minska vår klimatpåverkan. 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete  
En god fysisk, psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö ska bibehållas och utvecklas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  71 (80)  
 

 

KOMMUNKONCERNENS RESULTATBUDGET 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Koncernen     Kommunen

Belopp i mkr Budget Prognos Budget Prognos

2023 2022 2023 2022
Verksamhetens intäkter 2 887 2 594 920 911

Verksamhetens kostnader -6 343 -5 807 -4 893 -4 596

Avskrivningar -449 -402 -174 -140

Jämförelsestörande poster - 11 - 11

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 905 -3 604 -4 147 -3 814

Skatteintäkter 3 074 2 975 3 074 2 975

Generella statsbidrag och utjämning 1 078 1 063 1 078 1 063

VERKSAMHETENS RESULTAT 247 434 5 224

Finansiella intäkter 10 3 57 50

Finansiella kostnader -92 -56 -62 -45
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 165 381 0 229

Extraordinära poster - - - -

ÅRETS RESULTAT 165 381 0 229
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KOMMUNKONCERNENS BALANSBUDGET 

 

Koncernen Kommun

Budget Prognos Budget Prognos

Belopp i mkr 2023 2022 2023 2022

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 3 5 1 1

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggn 8 371 7 696 3 267 2 665

Maskiner och inventarier 462 523 101 155

Pågående arbete 1 282 601 749 420

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar och

bostadsrätter 74 76 105 103

Långfristiga fordringar 110 28 3 231 3 150

Övriga finansiella anläggningstillgångar - 0 - -

Summa anläggningstillgångar 10 302 8 929 7 454 6 494

Bidrag till infrastruktur 8 8 8

Omsättningstillgångar

Förråd/lager och exploateringsområden 58 72 20 33

Kortfristiga fordringar 626 529 347 245

Kassa och bank 68 79 39 50

Summa omsättningstillgångar 752 680 406 328

SUMMA TILLGÅNGAR 11 062 9 617 7 868 6 830

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat eget kapital 3 268 2 887 2 110 1 881

Årets resultat 165 381 0 229

Summa eget kapital 3 433 3 268 2 110 2 110

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 42 43 34 36

Uppskjuten skatteskuld 220 212 - -

Övriga avsättningar  11 16 4 8

Summa avsättningar 273 271 38 44

Skulder

Långfristiga skulder 6 065 4 946 4 830 3 900

Kortfristiga skulder 1 291 1 132 890 776

Summa skulder 7 356 6 078 5 720 4 676

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 11 062 9 617 7 868 6 830
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KOMMUNKONCERNENS KASSAFLÖDESBUDGET 

 
 

 

    Kommunen

Belopp i mkr Budget Prognos Budget Prognos

2023 2022 2023 2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 165 381 0 229

Justering för ej likviditetspåverkande poster 453 406 174 139

Medel från verksamheten före förändring

av rörelsekapital 618 787 174 368

Förändring av periodiserade investeringsbidrag 0 0 0 0

Förändring av förråd/lager 14 -12 13 -6

Förändring av kortfristiga fordringar -97 135 -102 96

Förändring av kortfristiga skulder 159 -146 114 -106

Kassaflöde från den löpande verksamheten 694 764 199 352

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Inköp av immateriella tillgångar 0 0 0 0

Inköp av materiella tillgångar -1 742 -956 -1 059 -467

Avyttrade materiella tillgångar 0 0 0 0

Inköp av finansiella tillgångar 0 0 0 0

Avyttrade finansiella tillgångar 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 742 -956 -1 059 -467

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Kortfristig utlåning 0 0 0 0

Långfristig utlåning -82 -19 -81 -19

Återbetald utlåning 0 0 0 0

Långfristig upplåning 1 119 229 930 135

Utbetalning av avsättningar 0 - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 037 210 849 116

BIDRAG FRÅN INFRASTRUKTUR

Utbetalning av bidrag till infrastruktur 0 0 0 0

ÅRETS KASSAFLÖDE -11 18 -11 1

Likvida medel vid årets början 79 61 50 49

Likvida medel vid årets slut 68 79 39 50

     Koncernen
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KOMMUNENS INVESTERINGAR 2023-2032 

 

 



  75 (80)  
 

 

 



  76 (80)  
 

 

 



  77 (80)  
 

 

 
 
Finansiell leasing 
Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska investeringar som avses finansieras 
genom finansiell leasing ingå i investeringsplanen. Nedan framgår de objekt som 
klassificeras som finansiell leasing via beslutat samverkansavtal med extern part. 
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KOMMUNSTYRELSEN FÖRESLÅR KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA: 

att godkänna Flerårsplan 2023-2025 med sammanställd budget 2023. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 2022-11-09: 

att fastställa skattesatsen för år 2023 till 22,16 kronor,  

att fastställa budget för år 2023 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse samt nämnder på totalt 3 911,3 mkr,  

att fastställa flerårsplan för åren 2024-2025 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 3 957,2 
mkr respektive 3 991,7 mkr,    

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram på 4 970 
mkr för kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för år 2023, 

att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och lönereserven 
besluta om kompensation till nämndernas kommunbidrag för pris- och löneökningar samt 
eventuella mindre justeringar av kommunbidragen i övrigt,  

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om avsatta medel för ökade kapitalkostnader för 
investeringar som blir färdigställda under 2023, 

att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar som redovisas, 

att fastställa internräntan för år 2023 till 1,25 %, 

att nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inklusive internbudget för år 2023 senast 
under december månad 2022,  

att godkänna investeringssammanställningen om 741 mkr för 2023, 662 mkr för 2024 samt         
513 mkr för 2025, 

att investeringar med projektstart 2023-2025 får påbörjas, under förutsättning att det finns en 
behovsanalys samt en framtagen förstudiekalkyl för profil- och expansionsinvesteringar, 

att vid väsentliga ekonomiska (10 %) eller verksamhetsmässiga förändringar av 
förutsättningarna för en investering ska en ny prövning ske av kommunfullmäktige, 

att arbeta för att återställa de finansiella målen inför 2024 års budgetarbete, 

att uppdra åt nämnderna att inarbeta ett överskottsmål om lägst En procent i sin budget,  

att pausa pågående arbete med nytt stadshus/medborgarhus. 
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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en 
granskning av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering. Granskningen har 
syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden bedriver en tillräcklig styrning och 
uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. Särskilt fokus har lagts vid kommunens val av 
beviljande av bygglov och exploateringar på äldre detaljplaner.  

Granskningen visar att det finns en tydlig detaljplaneprocess med förutsättningar för 
efterlevnad av plan och bygglagen, rättssäker handläggning och en tydlig prioritering av 
detaljplaner. Kommunen har ett högt antal äldre detaljplaner i behov av översyn samtidigt som 
granskningen visar att nämnden har långa handläggningstider för detaljplaner. Därtill har 
nämnden identifierat en risk för ökat tryck på nya detaljplaner, utan att personella resurser 
ökar. Nämnden har inte analyserat och följt upp att det finns tillräckliga ekonomiska och 
personella resurser för att klara sitt uppdrag. 
Vidare visar granskningen att trafikplaneringen beaktas inom arbetet med nya detaljplaner. 
Däremot görs inte någon riskanalys kopplat till beslut om investering, exploatering eller 
beviljande av bygglov på en äldre detaljplan. Det finns risk för att detaljplanen inte är utformad 
för att möta dagens behov av exempelvis infrastruktur och VA när kommunen använder äldre 
detaljplaner som exploateras av privata aktörer. 
Granskningen visar även att nämnden följer hela beslutsprocessen för enskilda detaljplaner 
samt aktivt följer upp prioriteringslistan av pågående detaljplaner systematiskt. Däremot brister 
nämnden i sin uppföljning avseende effektivitet i planprocessen samt uppföljning av risker 
kopplade till långa handläggningstider och arbetet med att förnya föråldrande planer brister.  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvars-
prövning är att samhällsbyggnadsnämnden delvis bedriver en tillräcklig styrning och 
uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. Vidare bedömer vi att nämnden inte säkerställt 
en tillräcklig analys och uppföljning av att det finns tillräckliga ekonomiska och personella 
resurser för att utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta kommunens tillväxttakt. 
Vad gäller trafikplanering är det vår bedömning att nämnden säkerställt att trafikplaneringen 
beaktas inom nuvarande detaljplanearbete. Däremot bedömer vi att nämnd och styrelse inte 
på motsvarande sätt har säkerställt att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid 
beslut om investering inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör.  
 

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden:  

 Inventera ekonomiska och personella resurser för att säkerställa en kapacitet för att klara 
av uppdraget att effektivisera detaljplaneprocessen samt se över och förnya äldre detalj-
planer.  

 Tillse att handläggningstider för detaljplaner analyseras i syfte att vidta eventuella åtgärder 
för högre effektivitet i detaljplaneprocessen.   

 Säkerställ en systematisk uppföljning av arbetet med att förnya äldre detaljplaner.   
 
Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendation till samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen: 

 Säkerställa att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid beslut om investering 
inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör.   



 
 

4 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunrevisionen genomförde en förstudie avseende detaljplaneprocessen under 2021 som 
visade risker inom styrning och uppföljning av arbetet med detaljplaner samt risker inom 
trafikplaneringen. De förtroendevalda revisorerna har utifrån genomförd förstudie samt i årets 
risk och väsentlighetsanalys bedömt det som väsentligt att genomföra en fördjupad granskning 
av kommunens arbete med detaljplaner, bland annat med visst fokus avseende 
trafikplaneringen.  Hela bakgrunden till granskningen framgår i bilaga 1.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden bedriver en tillräcklig 
styrning och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. Särskilt fokus i granskningen har 
lagts vid kommunens val av beviljande av bygglov och exploateringar på äldre detaljplaner.  

 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har det säkerställts en ändamålsenlig styrning och prioritering för framtagande av 
detaljplaner? 

o Har det säkerställts att det finns tillräckliga ekonomiska och personella resurser för 
att utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta kommunens tillväxttakt? 

 Har det säkerställts att trafikplaneringen beaktas inom detaljplanearbetet och tillhörande 
beviljande av bygglov? 

 Har det säkerställts en ändamålsenlig uppföljning av detaljplanearbetet? 

1.3. Ansvarig nämnd samt avgränsningar 

Granskningen avser samhällsbyggnadsnämnden. Granskningen avgränsas i enlighet med 
ställda revisionsfrågor.  

1.4. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som 
utgångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. I denna granskning utgörs de 
huvudsakliga revisionskriterierna av:  

 Kommunallagen 6 kap. 6 § 
 Plan- och bygglagen (2010:900) 
 Kommunens översiktsplan 
 Andra relevanta kommunspecifika styrdokument 

 
Revisionskriterierna beskrivs närmare i bilaga 2.  
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1.5. Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. 

Därtill har en stickprovsgenomgång av objekt (bygglov/exploateringar) i fyra äldre detaljplaner 
genomförts. Stickprovet avser Folkets Park, Östberget, Rimnersvallen och Ljungskileskolan.  
Stickprovet har genomförts med fokus på hur arbetet med trafikplanering har beaktats i 
beviljande av bygglov på dessa detaljplaner och vilka bedömningar som gjorts inför valet att 
bygga på gamla detaljplaner.  

Stickprovsgenomgången har genomförts genom dokumentstudier samt genom avstämningar 
med tjänstepersoner vid Plan- och exploateringsenheten. EY har begärt ut detaljplaner med 
samtliga bygglov som har beviljats på detaljplanerna. EY efterfrågat samtliga underlag, 
utredningar, riskanalyser och övriga beslut som kan kopplas till trafikplanering inför beslut av 
detaljplanen och bygglov. Därtill har EY begärt ut eventuella riskanalys och övriga utredningar 
kopplat till valet att exploatera på äldre detaljplaner, i stället för att upprätta ny detaljplan.  
 
Iakttagelser från stickprovet framgår av bilaga 3. 
 
Intervjuade samt dokumentförteckning framgår av bilaga 4. Samtliga intervjuade har beretts 
tillfälle att sakfelsgranska rapporten.  
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2. Styrning och uppföljning av detaljplanearbetet 
2.1. Ansvarsfördelning avseende detaljplanprocessen 

I Uddevalla kommun ansvarar kommunstyrelsen för beredning och beviljande av planbesked. 
Beredningen sker på avdelningen Hållbar tillväxt på kommunledningskontoret. Samhälls-
byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom detaljplanarbetet. Detaljplaner 
handläggs av Plan- och exploateringsenheten som är organiserad inom samhällsbyggnads-
förvaltningen. Kommunfullmäktige beslutar om planbesked och detaljplaner av principiell 
beskaffenhet eller större vikt. 

 
Figur 1: EY:s tolkning av ansvarsfördelningen avseende planbesked och detaljplaner i Uddevalla kommun. 

Kommunstyrelsen ansvarar för beredning och beslut av planbesked. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för 

beredning och beslut av detaljplaner. Beslut av principiell beskaffenhet eller större vikt fattas av kommunfullmäktige. 

 

2.2. Detaljplanprocessen är tydligt dokumenterad med stöddokument och checklistor  

Plan- och exploateringsenheten har tagit fram en processkarta för detaljplanearbetet som 
utgår från Boverkets process och material för detaljplaneprocessen som följer kraven i Plan- 
och bygglagen (PBL). Till processkartan finns interna stöddokument och checklistor som 
handläggaren kommer åt direkt från processkartan. Av processen finns respektive steg som 
ska genomföras samt ansvarig funktion för dess genomförande. Av intervju framkommer att 
processen upplevs tydlig och att handläggaren har stöd från checklistor och interna rutiner. 
Därtill diskuteras detaljplaner och inkommande planbesked på månadsvisa möten för att 
utbyta kunskap och säkerställa likvärdiga bedömningar.  

Av intervju framgår att majoriteten av detaljplanerna i Uddevalla kommun följer ett 
standardförfarande. I nedanstående figur 2 framgår de olika stegen i detaljplaneprocessen i 
Uddevalla kommun.  

 
Figur 2: EY:s tolkning av detaljplanplanprocessen i Uddevalla kommun  

2.2.1. Nämnden tar del av löpande information om enskilda detaljplaner  

Av intervju och dokumentstudier framgår att nämnden även tar del av löpande information 
kring enskilda detaljplaner varje gång en detaljplan går in i en ny fas. Det vill säga vid inkommet 

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Planbesked

Samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplaner

Uppdrag Ev. Program Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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uppdrag och eventuellt framtagande av program, vid samråd och vid efterföljande granskning 
samt vid beslut och då beslutet vinner laga kraft.   

2.3. Trafikplanering beaktas i arbetet med nya detaljplaner  

Utöver plan- och exploateringsenheten deltar övriga förvaltningar, avdelningar och enheter i 
olika stor omfattning i kommunens detaljplaneprocess. Delaktighet i processen varierar utefter 
behov och arbetet organiseras till stor del i projektgrupper. För respektive ny detaljplan som 
upprättas en projektgrupp. Det finns alltid en ansvarig planhandläggare och mark- och 
exploateringsingenjör för aktuell detaljplan som ansvarar för dess genomförande.  
 
Till varje detaljplan knyts en trafikingenjör som är med i planeringen av detaljplanen samt yttrar 
sig vid samråd samt vid granskning. Funktioner vid övriga förvaltningar, avdelningar och 
enheter bjuds in att delta vid flera tillfällen under processen för möjlighet till yttrande. Av uppgift 
från planchefen tas även hänsyn till påverkan på kringliggande trafik i angränsande 
detaljplaner. Det finns dock inga stöddokument eller checklistor för detta. Detta uppges dock 
vara en väl fungerade del detaljplaneprocessen. 

2.4. Beaktandet av trafikplanering vid exploatering på äldre detaljplaner skiljer sig åt  

Vid prövning av bygglov inom detaljplan ska samhällsbyggnadsnämnden pröva om åtgärden 
överensstämmer med den detaljplan som gäller på platsen. Finns det en upprättad detaljplan 
görs inte en lokaliseringsprövning, det vill säga provning om marken är lämplig för den åtgärd 
som ansökan gäller, eftersom den prövningen gjordes när detaljplanen togs fram. Att inte 
genomföra en lokaliseringsprövning gäller oavsett hur gammal detaljplanen är. Exempelvis 
prövas om platsen är lämplig ur bullersynpunkt i det ursprungliga detaljplaneskedet och ska 
därför inte prövas i bygglovet. Inte heller de tekniska egenskapskraven, till exempel 
brandsäkerhet, prövas i bygglovet.  
 
Av intervju framkommer att det finns risk för att exempelvis vägnät och VA inte anpassas till 
dagens behov när kommunen använder äldre detaljplaner som exploateras av privata aktörer. 
Vidare framgår att så länge en privat exploatör håller sig inom detaljplanens ram saknas krav 
på att analysera hur trafiken kommer att påverkas av exploateringen. Projekteras en 
exploatering å andra sidan av kommunen finns det internrutiner i kommunens projektmodell 
för att säkerställa att trafikfrågor fångas upp och utreds i tidigt skede.   
 
Vidare framkommer att det finns risk att äldre detaljplaner inte är anpassade efter samhällets 
nuvarande behov av bland annat infrastruktur och trafikplanering. Äldre detaljplaner är heller 
inte anpassade efter kommunens gällande översiktsplan och övriga strategier och mål för 
samhällsbyggnad.  

2.5. Stickprov av trafikplanering i fyra äldre detaljplaner med tillhörande bygglov  

Inom ramen för granskningen har en stickprovsgenomgång genomförts av objekt 
(bygglov/exploateringar) i fyra detaljplaner. Kontrollpunkterna i stickprovet har fokuserats på 
hur arbetet med trafikplanering har beaktats i beviljande av bygglov och beslut om investering 
och/eller exploatering inom utvalda detaljplaner.  
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Fokus ligger även på vilka bedömningar som gjorts inför valet att bygga på äldre detaljplaner. 
Det är inte olovligt att bevilja bygglov och godkänna exploateringar på äldre detaljplaner. Därför 
bör det noteras att röd markering i kontrollpunkter inte nödvändigtvis är att betrakta som 
felaktigt eller strida mot lag eller regler. Nedan tabell 1 sammanfattas resultatet av 
stickprovsgranskningen. 
 

Tabell 1: Stickprovsgranskning av objekt i fyra äldre detaljplaner (DP) 

1. Ej tillämpbar eftersom exploateringen genomförandes inom detaljplanens genomförandetid. I 
detaljplanen finns analys av planens påverkan på trafiken.   

2. Ej tillämpbar eftersom exploateringen genomförandes inom detaljplanens genomförandetid. I 
detaljplanen finns analys av planens påverkan på trafiken. 

3. Eftersom exploateringen genomfördes inom detaljplanens genomförandetid samt att de i 
detaljplanen finns en analys avseende trafikpåverkan är vår bedömning att en trafikutredning 
inför beslut om bygglov inte är nödvändigt.  

4. Detaljplanen uppger ej genomförandetid.  
5. Kommunstyrelsens har inledningsvis beslutat om planbesked och därmed gjort ett avvägande 

att ta fram en ny detaljplan. I det samverkansavtal med Hemsö avseende om- och nybyggnation 
som slutligen fullmäktige beslutade finns ingen dokumentation och övervägande kring beslutet 
om att då exploatera inom befintlig detaljplan. 

6. I förstudie för skolans byggnation beskrivs platsens förutsättningar för byggnation samt även en 
rekommendation om att det behövs en ny detaljplan. Det saknas dock en riskanalys kopplat till 
beslutet att slutligen exploatera på äldre detaljplan. 

 
Sammanfattningsvis visar stickprovsgranskningen att tre av fyra detaljplaner innehåller en 
analys kring trafikpåverkan vid genomförandet av detaljplanen. Den fjärde detaljplanen har en 
kartläggning av trafiksituationen vid framtagandet av detaljplan men saknar analys av 
detaljplanens påverkan på trafiken och vägnätet.  
 

Kontrollpunkter 
Stickprov 

Folkets Park  
2013 

Östberget  
1991 

Rimnersvallen 
1991 

Ljungskileskolan 
1969/1975 

Finns analys avseende påverkan 
på trafiken i detaljplan? 

    

Har bygglov/exploateringen 
genomförts inom genom-
förandetid?  

    
4 

Politiskt övervägande om att anta 
ny detaljplan?  

1    
5 

Riskanalys kopplat till beslutet att 
exploatera på äldre detaljplan? 

2    
6 

Trafikutredning inför beslut om 
bygglov/exploatering?  

3    

     Bedömningsindikatorer                                          - Ja           - Nej          - Ej tillämpbart    
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Exploateringarna har i ett fall genomförts inom detaljplanens genomförandetid, i två fall efter 
genomförandets tid och en detaljplan saknar genomförandetid. Det bör dock i det sistnämnda 
fallet noteras att pågående ny- och tillbyggnation sker ca 45 år efter att detaljplanen antogs. I 
gällande plan- och bygglag ska genomförandetid sättas mellan 5-15 år.   
 
I tre fall saknas dokumenterad övervägande samt riskanalys kopplat till beslutet att exploatera 
på äldre detaljplan. I ett fall har tiden för en ny detaljplanen vägts mot vikten av att renoveringen 
av Rimnersvallen sker snarat.    
 
För två fall har kommunen genomfört nya trafikutredningar inför beslut om bygglov och/eller 
exploatering.   
 
För mer detaljerad beskrivning av iakttagelserna vid stickprovsgranskning se bilaga 3.  

2.6. Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt fullmäktiges uppdrag effektivisera 
detaljplanprocessen  

Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag av kommun-
fullmäktige att effektivisera detaljplanplanprocessen samt förnyelsearbetet av föråldrade 
planer.  
 
I nämndens uppföljning 2021 framgår att förvaltningen har arbetat med en tydligare prioritering 
samt att optimera arbetssättet. Därtill görs samtliga nya planer digitalt. Det framgår inte av 
uppföljningen om detaljplanprocessen blivit mer effektiv. Beträffande förnyandet av 
föråldrande detaljplaner framgår att förvaltningen arbetar med att identifiera äldre planer i 
behov av förnyelse. Av protokollgranskning framgår att nämnden inte följt upp arbetet under 
året vid sina sammanträden 2022.   

2.7. Det finns en prioritering för framtagande av detaljplaner  

Utifrån översiktsplanen tar planchefen, i samråd med avdelningschefen på Hållbar Tillväxt 
inom kommunledningskanslier, fram en prioriteringslista av nya detaljplaner. Prioriteringen 
uppges förankras med samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef och kommundirektör. 
Samhällsbyggnadsnämnden får information om prioriteringslistan två gånger om året. Av 
intervjuer framgår att detta arbetssätt ska ändras under hösten 2022. Prioriteringen av 
detaljplaner uppges komma att beredas på samma sätt men framöver beslutas av 
kommunstyrelsen. Detaljplanerna prioriteras efter en prioriteringslista där 1 är högst prioriterat 
och 3 är lägst prioriterat. Prioriteringen beskrivs i bilaga 5. 
 
Planhandläggare arbetar med minst en av respektive prioriterad detaljplan för att underlätta 
prioriteringen. Orsaken till det är att arbetet med detaljplaner i vissa perioder kan stå still då 
handlingar eller yttranden ska inkomma. Under dessa perioder arbetar planhandläggaren med 
detaljplaner av lägre prioritet.   
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2.7.1. Nämnden följer upp arbetet med prioriteringslistan två gånger om året  

Samhällsbyggnadsnämnden får sedan 2022 uppföljning avseende prioriteringslistan och det 
övergripande detaljplanplanarbetet två gånger om året. Vid dessa uppföljningstillfällen får 
nämnden information om arbetet utifrån prioritetslistan, var respektive detaljplan i listan 
befinner sig i processen, planer som vunnit laga kraft samt vilka detaljplanarbeten som ej har 
påbörjats eller är pausade.  

2.8. Handläggningstider för detaljplanerna har ökat 

I intervjuer uppges att kommunen har ett stort antal äldre detaljplaner som behöver ses över.  
Äldre detaljplaner uppges kunna försvåra utvecklingen för företag och fastighetsägare samt 
för kommunens myndighetsutövning. Flertalet detaljplaner för industriområden i kommunen är 
gamla och otidsenliga. Vissa äldre planer har enligt planchefens bedömning en onödigt låg 
exploateringsgrad utifrån dagens mått. Detta uppges försvåra för företagen att expandera i 
önskad utsträckning och kan leda till val av annan etableringsort.  
 
Vilken omfattning kommuner har behov av att detaljplanera, vilken typ av planer kommunen 
tar fram och vad detaljplanerna behöver innehålla skiljer sig åt mellan landets kommuner. Det 
kan därför vara svårt att hitta jämförelsekommuner avseende handläggningstid för 
detaljplaner. SKR:s kommungruppsindelning kan användas för att kommuner med likartade 
förhållanden ska kunna identifieras1. I nedan diagram 1 presenteras en jämförelse av 
Uddevalla kommuns planberedskap med liknande kommuner, utifrån kategorisering i Sveriges 
kommuner och regioners (SKR) databas Kolada.  
 

 
 

Diagram 1. Källa: "Liknande kommuner, gruppindelning Större städer och kommuner nära större stad med 
underkategorin lågpendlingskommun nära större stad, Västra Götaland ". För Tranemo kommun saknas nyckeltal 
från 2019 (SKR, Kolada,2019, 2021) 

Diagrammet visar att Uddevalla ligger näst högst i mediantid på 42 månader (3,5 år) i 
jämförelse med likande kommuner 2021. Från 2019 till 2021 har Uddevalla kommuns 
handläggningstid ökat från 24 månader till 42 månader. Handläggningstiden ska även ses i 
ljuset av att vissa planer prioriteras och därmed har kortare handläggningstid medan planer 

 
1 Uddevalla delas in i gruppen Större städer och kommuner nära större stad med underkategorin lågpendlings-
kommun nära större stad. Det ska noteras att jämförelser kan göras med andra kommuner och även utifrån andra 
perspektiv och annat statistiskt underlag. 
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med låg prioritet kan antas ha längre handläggningstid. I intervjuer beskrivs att cirka en av fyra 
detaljplaner överklagas, vilket ligger i enlighet med rikssnitt. Överklaganden av detaljplaner 
påverkar hur lång tid detaljplanarbetet tar. En utmaning som kommunen står inför är mängden 
äldre detaljplaner och uppdraget att digitalisera äldre detaljplaner.  
 
Av intervjuer framkommer att kommunstyrelsen beslutar om planbesked som skapar många 
mindre detaljplaner, så kallade frimärksplaner. Detta innebär att avgränsade och angränsade 
fastigheter behandlats separat. De intervjuade menar att det hade varit mer effektivt att arbeta 
med större detalj- och områdesplaner med helhetsperspektiv.  Gemensamma frågor som 
exempelvis buller, trafik och geoteknik hade då kunnat samordnats. Vidare uppges att 
samhällsbyggnadsnämnden har fått planbesked från kommunstyrelsen som inte ryms inom 
översiktsplanen, vilket gör att även detaljplanen inte inryms i översiktsplanen. En detaljplan 
som inte inryms inom översiktsplanen behöver hanteras med ett utökat förfarande. Det innebär 
att processen tar längre tid och innehåller fler steg för att motivera avsteg från översiktsplanen 
gentemot Länsstyrelsen. En sådan detaljplan uppges hamna långt ner i prioriteringen. Det ska 
dock noteras att översiktsplanen inte är juridiskt bindande.    

2.9. Det finns en risk att ekonomiska och personella resurser för arbetet med detalj-
planer täcker inte hela uppdraget  

Plan- och exploateringsenheten består av en planchef, en plansamordnare och 7,25 
planhandläggare. Vid tid för granskning handläggs cirka 45 pågående detaljplanarbeten. Av 
intervju framgår att det är en hög beläggning av ärenden på respektive planhandläggare, men 
att arbetet upplevs vara hanterbart. Enheten har upphandlat en extern arkitektfirma som stöttar 
upp dels genom att projektleda hela projekt, dels genom att fungera som experter i komplexa 
ärenden. Vidare tar enheten in konsulter för vissa kompetenser, bland annat inom landskaps-
arkitektur och dagvatten.  
 
Ur en bemanningssynpunkt beskrivs plan- och exploateringsenheten ha en god kompetens 
och resurskapacitet för arbetet, men trots detta en hög belastning av pågående ärenden. 
Planhandläggare lånas ut till kommunledningskontoret för beredning av planbesked och 
stadsutvecklingsprojekt då kompetensen saknas på kommunledningskontoret, vilket uppges 
påverka handläggningstiden för detaljplaner negativt. Enheten får dock ekonomisk ersättning 
för den personal som lånas ut till kommunledningskontoret.  
 
I intervju framkommer även att merparten av medarbetarna på plan- och exploateringsenheten 
saknar längre erfarenhet av detaljplanarbete. Enheten uppges ha och ha utmaningar med att 
behålla personal. Två av åtta medarbetare har lämnat enheten mellan 2021-2022. Enligt 
uppgift har dessa medarbetare ersatts. Vidare framgår att det i landet finns en generell 
utmaning med att rekrytera planhandläggare. Avsaknaden av mer erfaren personal beskrivs 
som en utmaning som ibland får konsekvenser för effektiviteten i verksamheten. 
 
Som beskrivits ovan finns det en hög efterfrågan på detaljplaner i kommunen. Därtill har 
kommunen ett stort antal äldre detaljplaner som behöver ses över givet sin ålder och eventuellt 
behöver förnyas. Det uppges att äldre detaljplaner kan vara svåra att tyda, inte är anpassade 
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efter dagens samhälle och det finns risk att de försvårar utvecklingen för företag och fastighets-
ägare. Äldre och svårtolkade detaljplaner kan även försvåra för kommunens bygglovs-
handläggare. Äldre detaljplaner är heller inte anpassade efter dagens samhälle utifrån flera 
perspektiv, såsom trafiklösningar och parkeringsytor. Av intervjuer framkommer att enheten 
inte har resurser för att arbeta med att förnya äldre detaljplaner.  

2.9.1. Nämndens uppföljning av ekonomiska resurser kopplat till detaljplaner är 
övergripande  

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av ordinarie ekonomi- och verksamhetsuppföljning två 
gånger per år. Av verksamhetsberättelsen för 2021 går det inte att utläsa plan- och 
exploateringsenhetens resultat eller uppföljning av arbetet med detaljplaner under året. Det 
görs heller ingen regelbunden uppföljning avseende handläggningstider för detaljplaner. Av 
muntlig uppgift framgår att plan- och exploateringsenheten hade ett underskott på –3,3 miljon 
kronor på helår 2021 från sin budget på 24,3 miljoner kronor2. I nämndens verksamhets-
berättelse framkommer att delar av underskottet beror på kostnader för planarbete och 
förstudier som var större än budgeterat.  
 
Vidare framkommer att prognosen för plan- och exploateringsenheten 2022 är ett underskott 
på 521 000 kronor på helår i förhållande till sin budget på 21,4 miljoner kronor. Av intervju med 
planchef framgår att de ekonomiska resurserna anses vara tillräckliga för antalet detaljplaner 
som handläggs inom enheten idag. Däremot uppges det saknas resurser för arbetet med att 
inventera, uppdatera och digitalisera föråldrande detaljplaner.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har i sin internkontrollplan med tillhörande risk- och väsentlig-
hetsanalys identifierat en risk avseende finansiering av detaljplanarbetet utifrån att kommunen 
har en ny plantaxa som inte är implementerat fullt ut. Därtill identifierar nämnden en risk för 
ökat tryck på nya detaljplaner utan att personella resurser ökar. Konsekvensen uppges kunna 
bli att nämnden inte får ekonomisk kompensation för nedlagt planarbete, budgeten överskrids, 
personella resurser blir otillräckliga samt att exploatörer väljer annan kommun. Åtgärder för att 
minska denna risk är att förvaltningen ska arbeta med tydligare prioriteringar och 
återkopplingar samt nyanställningar.  
 
Vid tid för granskningen har ingen uppföljning av åtgärderna genomförts. Uppföljning ska enligt 
internkontrollplanen återrapporteras till nämnden i december 2022.  

2.10. Bedömning  
Kommunallagen anger att nämnd ska tillse att sin verksamhet bedrivs i enlighet med de 
lagbestämmelser som gäller för verksamheten, det vill säga i enlighet med PBL:s 
bestämmelser om detaljplaner. Styrelse och nämnd ska också tillse att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  
 

 
2 I budgeten ingår all verksamhet inom plan- och exploateringsenheten, dvs även MEX-verksamhet 
(arrendeintäkter, avgifter, försäljning av skog och berg). Underskottet förklaras enligt uppgift från enhetschefen 
främst på grund av vikande intresse för berg- och skogsförsäljning.  
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Styrning 

Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden delvis har säkerställt en ändamålsenlig 
styrning av verksamheten. Vidare bedömer vi att nämnden inte säkerställt en tillräcklig analys 
och uppföljning av att det finns tillräckliga ekonomiska och personella resurser för att utarbeta 
detaljplaner i den takt som fodras för att möta kommunens tillväxttakt.  
 
Nämnden har skapat förutsättningar för efterlevnad av PBL, genom rutindokument och 
checklistor kopplat till detaljplaneprocessen. Det sker också ett arbete för att säkerställa 
rättssäkerhet i handläggningen genom månadsvisa möten. Nämnden har insyn och är delaktig 
i beslutsprocessen för enskilda detaljplaner vid specifika beslutspunkter. Därtill finns det en 
tydlig prioritering för framtagande av nya detaljplaner som bygger på kommunens 
översiktsplan. Vi ställer oss dock frågande till den tilltänkta processen med att 
kommunstyrelsen ska besluta om prioriteringen för detaljplaner, eftersom detaljplanearbetet 
inryms i samhällsbyggnadsnämndens uppdrag enligt reglemente. 
 
Däremot visar granskningen att handläggningstider för detaljplaner är bland de längre, och 
ökar, i jämförelse med i liknande kommuner. Samtidigt finns det behov av att se över äldre 
detaljplaner och påbörja ett förnyelsearbete. Det finns en hög efterfrågan på detaljplaner i 
kommunen samtidigt som det är en hög belastning på planhandläggare. Det behöver inte 
innebära att enheten har otillräckliga ekonomiska och personella resurser men det saknas 
enligt vår bedömning en analys för att säkerställa att resurserna är tillräckliga för enhetens 
uppdrag. Vi noterar att kommunstyrelsen beslutar om planbesked som skapar många mindre 
detaljplaner, så kallade frimärksplaner, vilket riskerar skapa ineffektivt i detaljplanarbetet. 
Därtill visar granskningen att nämnden identifierat en risk för ökat tryck på nya detaljplaner 
utan att personella resurser ökar. Konsekvensen uppges kunna bli att nämnden inte får 
ekonomisk kompensation för nedlagt planarbete, budgeten överskrids, personella resurser blir 
otillräckliga samt att exploatörer väljer annan kommun. Det är vår mening att långa 
handläggningstider även innebär en risk för att utan analys av risker och konsekvenser 
exploatera på äldre detaljplaner.  
 
Trafikplanering 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt att trafikplaneringen beaktas inom nuvarande 
detaljplanearbete. Däremot är vår bedömning att nämnd och styrelse inte på motsvarande sätt 
har säkerställt att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid beslut om investering 
inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör.  

Trafikplaneringen beaktas inom arbetet med nya detaljplaner. Till varje detaljplan knyts en 
trafikingenjör som är med i planeringen av detaljplanen samt yttrar sig vid samråd samt vid 
granskning.  
 
Däremot visar granskningen att det inte görs inte görs en riskanalys kopplat till beslut om 
investering, exploatering eller beviljande av bygglov på en äldre detaljplan. Det finns risk för 
att exempelvis vägnät och VA inte anpassas till dagens behov när kommunen använder äldre 
detaljplaner som exploateras av privata aktörer.  
 
Det saknas krav på att analysera hur trafiken kommer att påverkas av exploateringen så länge 
en privat exploatör håller sig inom detaljplanens ram. Det saknas även rutin på gängse 
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beredning och riskanalys inför beslut om projektering på äldre detaljplaner. Vi menar att det 
således finns risk att adekvata riskanalyser inför investeringar och exploatering på äldre 
detaljplaner inte genomförs.  
 
Uppföljning 

Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden delvis har säkerställt en ändamålsenlig 
uppföljning av verksamheten.  
 
Granskningen visar att nämnden numera systematiskt följer upp prioriteringslistan av 
pågående detaljplaner. Däremot visar granskningen att nämndens uppföljning avseende 
effektivitet i planprocessen samt uppföljning av risker kopplade till långa handläggningstider 
och arbetet med att förnya föråldrande planer brister. Det är inte tydligt i uppföljningen om 
nämnden når fullmäktiges mål att effektivisera planprocessen. Nämnden har inte följt upp eller 
vidtagit åtgärder för att analysera orsaken till handläggningstiderna och vid behov justera 
ekonomiska och personella resurser eller effektivisera handläggningsprocessen.  
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3. Samlad bedömning  

3.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Svar på revisionsfrågorna 

Har det säkerställts en 
ändamålsenlig styrning 
och prioritering för 
framtagande av 
detaljplaner? 
o Har det säkerställts att 

det finns tillräckliga 
ekonomiska och 
personella resurser för 
att utarbeta detaljplaner i 
den takt som fodras för 
att möta kommunens 
tillväxttakt? 

Delvis.  
Granskningen visar att det finns en tydlig detaljplaneprocess 
med förutsättningar för efterlevnad av PBL. Det sker också ett 
aktivt arbete för att säkerställa rättssäkerhet i handläggningen 
genom månadsvisa möten. Därtill finns en tydlig prioritering 
för framtagande av nya detaljplaner som bygger på 
kommunens översiktsplan.  
Däremot har nämnden långa handläggningstider samtidigt 
som det finns högt antal äldre detaljplaner i behov av 
översyn. Den långa handläggningstiden och det höga antalet 
äldre detaljplaner innebär en risk för att utan analys 
exploatera på äldre detaljplaner. Därtill visar granskningen att 
nämnden identifierat en risk för ökat tryck på nya detaljplaner, 
utan att personella resurser ökar. Nämnden har inte 
analyserat och följt upp att det finns tillräckliga ekonomiska 
och personella resurser för att utarbeta detaljplaner i den takt 
som fodras för att möta kommunens tillväxttakt.  

Har det säkerställts att 
trafikplaneringen beaktas 
inom detaljplanearbetet 
och tillhörande beviljande 
av bygglov? 

Delvis.  
Trafikplaneringen beaktas inom arbetet med nya detaljplaner. 
Däremot visar granskningen att det inte görs en riskanalys 
kopplat till beslut om investering, exploatering eller beviljande 
av bygglov på en äldre detaljplan. Det finns risk för att 
exempelvis vägnät och VA inte anpassas till dagens behov 
när kommunen använder äldre detaljplaner som exploateras 
av privata aktörer.  

Har det säkerställts en 
ändamålsenlig uppföljning 
av detaljplanearbetet? 
 

Delvis.  
Nämnden följer hela beslutsprocessen för enskilda 
detaljplaner. Därtill arbetar nämnden numera aktivt med och 
följer upp prioriteringslistan av pågående detaljplaner 
systematiskt.  
 
Däremot visar granskningen att nämndens uppföljning 
avseende effektivitet i planprocessen samt uppföljning av 
risker kopplade till långa handläggningstider och arbetet med 
att förnya föråldrande planer brister. Nämnden har inte följt upp 
eller vidtagit åtgärder för att analysera orsaken till hand-
läggningstiderna och vid behov justera ekonomiska och 
personella resurser eller förbättra handläggningsprocessen. 
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3.2. Slutsats  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvars-
prövning är att samhällsbyggnadsnämnden delvis bedriver en tillräcklig styrning och 
uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. Vidare bedömer vi att nämnden inte säkerställt 
en tillräcklig analys och uppföljning av att det finns tillräckliga ekonomiska och personella 
resurser för att utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta kommunens tillväxttakt. 
 
Vad gäller trafikplanering är vår bedömning att nämnden säkerställt att trafikplaneringen 
beaktas inom nuvarande detaljplanearbete. Däremot bedömer vi att nämnd och styrelse inte 
på motsvarande sätt har säkerställt att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid 
beslut om investering inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör.  
 
Det finns sammanfattningsvis utvecklingsområden vad gäller trafikplaneringen vid 
exploatering inom äldre detaljplaner, handläggningstiden av detaljplaner samt arbetet med att 
inventera och se över äldre detaljplaner, kompetensförsörjning och uppföljning.  

3.3. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer 
Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden: 
  

 Inventera ekonomiska och personella resurser för att säkerställa en kapacitet för att klara 
av uppdraget att effektivisera detaljplaneprocessen samt se över och förnya äldre 
detaljplaner.  

 Tillse att handläggningstider för detaljplaner analyseras i syfte att vidta eventuella åtgärder 
för högre effektivitet i detaljplaneprocessen.   

 Säkerställ en systematisk uppföljning av arbetet med att förnya äldre detaljplaner.   
 
Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendation till samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen: 
 

 Säkerställa att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid beslut om investering 
inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör.   
 
 

Göteborg den 2 november 2022 
 
 
 
Elin Forså    Karin Knutsson   
Verksamhetsrevisor   Certifierad kommunal yrkesrevisor

     

 

Mikaela Bengtsson 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare  
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Bilaga 1: Bakgrund 
Det är ett kommunalt ansvar att upprätta översikts- och detaljplaner. I översiktsplanen 
redovisar kommunen den politiska viljan och den framtida användningen av mark och vatten 
inom kommunen. En detaljplan är ett dokument som reglerar markanvändningen och 
bebyggelseutformningen mer detaljerat än i översiktsplanen. En detaljplan ska tas fram enligt 
en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda samt för att få fram ett bra 
beslutsunderlag. Processen är av stor betydelse för kommunens utveckling.  

Fullmäktige har antagit en Trafik- och parkeringsstrategi som beskriver kommunens inriktning 
i arbetet med trafik- och parkeringsfrågor, vilken innehåller målsättningar för vad kommunen 
vill uppnå på området. Kommunstyrelsen har antagit ett dokument i vilket kriterier för 
bedömning av ny-/ombyggnadsprojekt i samband med ansökan om planbesked, 
markanvisning eller annan större exploatering slår fast följande; nybyggnad liksom drift och 
underhåll av vägnätet innebär stora kostnader för det allmänna varför frågan om nya gator 
liksom gatunätets omfattning skall värderas i samhällsplanering och överväganden om av nya 
exploateringar.  

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun ansvarar enligt reglemente för den översiktliga 
planeringen av användningen av mark och vatten. Kommunstyrelsen ansvarar även för beslut 
om planbesked. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för antagande, upphävande eller 
ändring av detaljplaner och områdesbestämmelser.  

Kommunrevisionen genomförde en förstudie avseende detaljplaneprocessen under 2021. 
Förstudien visade på ett antal risker, däribland risk för bristfällig styrning av arbetet med 
detaljplaner eftersom det saknas politiskt beslut kring hur prioritering av detaljplanerna ska 
göras. Förstudien visade även på risk för bristfällig kontroll och uppföljning på grund av 
avsaknad av systematisk uppföljning av det sammanhållande arbetet med detaljplaner. 
Kommunrevisionen har även uppmärksammat att kommunen väljer att gå vidare med 
exploatering och beviljande av bygglov på äldre detaljplaner. Härvidlag ser revisonen en risk 
för vilka effekter valet av äldre detaljplaner har för trafiksituationen för vissa projekt.  

Med bakgrund av ovan nämnda förstudie och revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2022 
har kommunrevisionen beslutat att genomföra en fördjupad granskning av kommunens arbete 
med detaljplaner, bland annat med visst fokus avseende trafikplaneringen. 
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Bilaga 2: Revisionskriterier 
Kommunallag (2017:725) 

Kommunallagen (2017:725) styr kommunens verksamhet på ett övergripande plan men 
reglerar inte arbetet med detaljplaner. Enligt kommunallagens 6 kap. 1§ är det 
kommunstyrelsen som ansvarar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter samt ha uppsikt över nämndernas gemensamma verksamhet.   

Enligt 6 § ska nämnderna säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Nämnderna ska även se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt.  

 
Kommunstyrelsens delegationsordning 
Jävsutskottet arbetar på delegation av kommunstyrelsen. Rätt att besluta i en viss 
ärendegrupp innefattar att bifalla eller avslå en ansökan, att förena 
tillstånd/godkännande/dispenser/ undantag med villkor, att besluta vad som i övrigt ska gälla 
för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller undantag enligt vad som anges i särskilda 
bestämmelser, och att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden.  
 
Alla delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen.  
 
Plan- och bygglag (2010:900)  
Den 2 maj 2011 trädde den nya plan- och bygglagen (2010:900) i kraft. Bestämmelserna i  
PBL syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö.   
 
Plan- och bygglagen reglerar all planläggning av mark, vatten och byggande. Det är framförallt 
kapitel 5 som avser detaljplaneprocessen.  
 
I 9 kap. PBL regleras bestämmelser för hur kommunen ska hantera bygglov. Bygglov är ett 
skriftligt tillstånd som krävs för att få uppföra nya byggnader och anläggningar, göra 
tillbyggnader eller för att helt eller delvis ändra användningen av en byggnad. I lagstiftningen 
anges vad ansökan ska innehålla, förutsättningarna för bygglov samt regler för 
handläggningen.   
 
Ansökningar om bygglov ska enligt 9 kap. 20 § prövas av kommunens byggnadsnämnd i 
enlighet med lagbestämmelserna. En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig 
och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen. 9 
kap. 30 § reglerar förutsättningar för bygglov. Här framgår bland annat att bygglov ska ges för 
en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden överensstämmer med detaljplanen, 
eller avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning 
enligt vissa förutsättningar. Av 31 § framgår under vilka förutsättningar bygglov ska ges för en  
åtgärd utanför ett område med detaljplan.   
 
Enligt 9 kap. 27 § ska lov eller förhandsbesked avgöras inom tio veckor från den dag då 
ansökan kom in till nämnden eller den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden 
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från sökanden på dennes initiativ. Av 9 kap. 22 § framgår att om ansökan är ofullständig får 
nämnden föreligga sökanden att avhjälpa bristerna. 9 kap. 27 § anger att om nämnden inom 
tre veckor förelagt sökanden att avhjälpa en brist i ansökan räknas tidsfristen från den dag då 
bristen avhjälptes.   
 
En detaljplans bestämmelser är utformade mot bakgrund av den lagstiftning som gällde när 
detaljplanen togs fram. Om detaljplanen gjordes med stöd av plan- och bygglagen, PBL, 
gäller de definitioner som finns i PBL och plan- och byggförordningen, PBF, vid tolkning av 
planen. Om detaljplanen istället är gjord med stöd av ÄPBL gäller de definitioner som finns i 
ÄPBL och äldre plan- och byggförordningen, ÄPBF.  Stadsplaner, byggnadsplaner, 
avstyckningsplaner och andra planer och bestämmelser ska anses ha antagits med stöd av 
ÄPBL. Det innebär att alla planer som tagits fram innan PBL, ska anses ha tagits fram med 
ÄPBL oavsett vilken lagstiftning som gällde när de togs fram. Det innebär att för planer som 
är gjorda före ÄPBL gäller de definitioner som finns i ÄPBL och ÄPBF. 
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Bilaga 3: Iakttagelser från stickprovsgranskningen  

3.4. Folkets Park  

 Detaljplanen för Folkets Park och cirkulationsplats antogs 2013 av kommunfullmäktige. 
Genomförandetiden3 ar fem år. Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Folkets 
Park samt cirkulationsplatsen. Planen medger även bostäder, förskola och parkering.  

 
 Avseende trafik uppger detaljplanen att trafikmängden på Parkgatan beräknas öka med ca 

600-700 fordon per årsmedeldygn då aktuell detaljplanplan samt ytterligare närliggande 
detaljplan genomförs.  Det finns även förslag till parkering till boenden och förskola. Inget 
i övrigt som kommenteras påverka trafik/vägnätet.  

 
 2013 upprättades exploateringsavtal för planområdet med privat exploatör. Samtliga fyra 

bygglov som finns beviljade på detaljplanen beslutandes om mellan 2013-2015, det vill 
säga inom genomförandetiden. 

3.5. Östberget 

 Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 1991 med genomförandetid på 9 år. Planen 
möjliggör för fem flerbostadshus. Det finns ingen bygglovsansökan för två av fem 
flerbostadshus.  

 
 Trafik och parkering kommenteras i planen. Trafik i korsningen sigelhultsvägen - 

västgötavägen bedömdes som intensiv vid rusningstider. Planen föreslår bygga särskilda 
filer för vänstersvängande fordon. Inget i övrigt som kommenteras påverka trafik/vägnätet.  

 
 Samtliga tre bygglov som finns beviljade på detaljplanen beslutandes om mellan 2009-

2011, det vill säga efter genomförandetiden. 

3.6. Rimnersvallen  

 Detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige 1991 med genomförandetid på 5 år. Syftet 
med planen är en planerad om- och tillbyggnad av Rimnersvallens läktare.  

 
 I detaljplanen nämns att det finns anledning att se över trafikföringen på Valhallavägen. 

Den del av Rimnersgatan som passerar förbi anläggningen ändras till gågata. Planen 
uppger att en nämnvärd ökning av trafiken på angränsande gator inte förväntas ske efter 
avstängningen.  

 
 2021 beslutade kommunfullmäktige om ett investeringsutrymme för renovering och 

tillgänglighetsanpassning av Rimnersvallen. Arbetsprocessen skulle starta med en 
behovsanalys och följas med en förstudie och sedan en ny detaljplan. En ny detaljplan 

 
3 Genomförandetiden anger den tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras och ska bestämmas 

till mellan fem och femton år. Innan genomförandetiden har gått ut får planen inte ändras, ersättas eller upphävas 

mot berörd fastighetsägares vilja. (Boverket) 
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beräknades vara klar först 2025. Efter att behovsutredningen gjorts kom kommunen fram 
till att Rimnersvallen var i behov av renovering tämligen omgående. Utifrån Rimnersvallens 
skick och den beräknade tidplanen ansågs det inte möjligt eller lämpligt att Rimnersvallens 
renovering kan invänta projektets färdigställande med en ny detaljplan.  

 
 Kommunfullmäktige beslutade gå vidare med renovering och tillgänglighetsanpassning av 

Rimnersvallen inom befintlig detaljplan. Ingen riskanalys har genomförts kopplat till 
beslutet. I behovsanalysen identifieras behov av att göra trafikutredning. Trafikutredning 
syftade till att ge förslag på åtgärder för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet, 
dragning av gång och cykelvägnät samt behov och placering av parkeringsytor.  

 
 Det finns tre ansökningar för beviljade bygglov, samtliga beslutade och beviljade av 

jävsutskottet under 2022, det vill säga efter genomförandetiden. I den behovsanalys som 
genomfördes 2021-01-18 framkommer i lokalbehovsanals att trafik/parkeringsutredning 
behövs.  

3.7. Ljungskileskolan  

 Området där Ljungskileskolan avses byggas ut ligger inom två detaljplaner. Dels 
Ljungskile, Skälläckeröd 1:63 antagen av kommunfullmäktige 1969, dels Ljungs-Hälle 
1:288 antagen av kommunfullmäktige 1975. Detaljplanerna saknar genomförandetid.  

 
 Planen avseende Skälläckeröd nämns inget om trafiksituationen. I planen avseende Hälle 

gård och Ljungskile socken finns nämns förutsättningar för gång- och cykeltrafik samt 
biltrafik och parkering. Det finns dock ingen analys om planernas påverkan på trafiken.    

 
 2016 beställer Barn- och utbildningsnämnden en förstudie för att reda ut förutsättningarna 

för en ny,- om- och tillbyggnation av Ljungskileskolan. I förstudien som färdigställdes 2019 
framkommer att en ny detaljplan krävs för att bygga en ny skola med den kapacitet som 
barn- och utbildningsnämnden efterfrågat. Det nämns även att trafiken och infrastrukturen 
kring skolan är svårlöst. Trafiksituationen samt parkering för hämtning och lämning är vid 
förstudien genomförande ansträngd och beräknas bli en mer ansträngd vid fördubbling av 
skolan kapacitet. Förstudien föreslår en grundlig trafikutredning tidigt under planarbetet 
alternativt en fördjupad förstudie kring hur trafiksituationen löses innan planarbetet.  

 
 2017 färdigställs en trafikutredning genomförd av enheten för trafik- och gata vid 

samhällsbyggnadskontoret. Utredningens slutsats var att utrymmet vid skolan begränsar 
möjligheten att skapa bra trafik- och parkeringslösningar. Det kommer att vara mycket 
svårt, om inte omöjligt, att uppnå en fungerande trafiksituation om skolan byggs ut till 1000 
elever. Enheten ansåg att det inte var lämpligt att bygga ut skolan till 1000 elever. Om 
kommunen ändå beslutade att gå vidare med utbyggnaden framhåll utredningen att fler 
utredningar behövde göras. Det saknas dokumentation på om trafikutredningen lämnats 
till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.  

 
 Barn och utbildningsnämnden ansöker i april 2019 om planbesked för en expansion av 

Ljungskileskolan samt en förstudie av samhällsbyggnadsförvaltningen för alternativa och 



 
 

22 

kompletterande lokaliseringslösningar i Ljungskileområdet. Nämnden beslutar även att en 
trafikutredning ska genomföras. Kommunstyrelsen godkänner planbesked och att 
detaljplaneförslag upprättas för området. I augusti 2019 beställer nämnden en förstudie 
gällande Ljungskileskolan för att klara behovet av skolplatser temporärt fram tills en ny 
skola är färdig. En trafikutredningen genomfördes 2019. Syftet var att utreda hur en 
expansion av Ljungskileskolan skulle påverka omgivande trafikmiljö samt ge förslag på 
trafiklösningar som skulle förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för elever.  

 
 I mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att ingå samverkansavtal med Hemsö 

fastigheter AB. I samverkansavtalet framgår att parterna är överens om att verka för om- 
och nybyggnation sker inom befintlig detaljplan. I augusti 2022 beslutade kommun-
styrelsens om ett trafik- och parkeringsförslag för att lösa trafiksituationen vid skolan.  

 
 Det finns ingen dokumenterad riskanalys kopplat till beslutet att genomföra byggnationen 

inom befintlig detaljplan. Enligt intervjuuppgift arbetar inte samhällsbyggnadsnämnden 
med att ta fram en ny detaljplan för området.  

 
 Utöver vad som framkommer i samverkansavtalet saknas dokumentation på beslutet att 

genomföra byggnationen inom befintlig detaljplan. Enligt intervjuuppgift arbetar inte 
samhällsbyggnadsnämnden med att ta fram en ny detaljplan.  
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Bilaga 4: Intervju och dokumentförteckning  
Intervjuer 
2022-09-05 
 Kommunstyrelsens presidium  
 Samhällsbyggnadsnämndens presidium 
 Avdelningschef för hållbar tillväxt  
 Avdelningschef för planeringsavdelningen 
 Planchef 
 
2022-09-16 
 Projektchef 

 
Dokumentation  

 Kriterier för bedömning av nya projekt 2015-04-20 
 Laga kraft DP 2018-2022 
 Sammanställning på planbesked under 2021-22 
 Strategisk plan 2020-2022 
 Trafik- och parkeringsstrategi Uddevalla kommun 2018-02-12 
 Beslut KF 2021-01-14 §6 Införande av förprövning 
 Beslut KF 2021-11-10 §242 Införande av en markplan 
 Dokumentation till revisonens granskning av kommens planberedskap  
 Dokumentförteckning  
 Interkontrollplan 2022 för kommunstyrelsen  
 KLKs organisation  
 Kommunens organisation  
 Kommunstyrelsens styrkort 2022 
 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Uddevalla kommun  
 Plan Välfärd antagen KF 2021-09-08 
 Plan Välfärd 2030 Bilaga 
 Projektorganisation stadsutveckling  
 Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun  
 Riktlinjer för markanvisning  
 Riktlinjer för parkering och parkeringstal  
 Riktlinjer för interkontroll  
 Samhällsbyggnadsstrategi  
 Slutrapport principer för köp och sälj av fastigheter NOREM  
 Tillämpningsanvisningar intern kontroll  
 Tjänsteskrivelse KLK 2021-10-14 
 Trafik- och parkeringsstrategi Uddevalla kommun 2018-02-12 
 Verksamhetsberättelse 2021 KS 
 Verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022 Kommunstyrelsen  
 Årsredovisning 2021 kommunen 
 Castor ärendegång standardförfarande 
 Delårsrapport april 2022 Samhällsbyggnadsnämnden 
 Intern behovsbedömning 
 Internkontrollplan 2022 Samhällsbyggnadsnämnden 
 Kommunfullmäktiges beslut strategisk plan 2019–2022 
 Organisationsskiss 
 Plan och exploatering – upprätta detaljplaner  
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 Planarbete 
 Planeringsavdelningens verksamhetskort  
 Projektmodell 2.0 dokument  
 Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun 
 Riktlinjer för styrning och ledning  
 Riktlinjer interkontroll 
 Risk- och väsentlighetsanalys, kommunövergripande internkontrollpunkter 
 Risk- och väsentlighetsanalys, samhällsbyggnad internkontrollpunkter 
 Samhällsbyggnadsnämndens styrkort 
 Strategisk plan 2019–2022 
 Styrkort Kommunfullmäktige 2019–2022 
 Verksamhetsberättelse 2021, Samhällsbyggnadsnämnden 
 Verksamhetsplan 2022–2024 med budget 2022 
 Årsredovisning 2021 Uddevalla kommun 
 Avfallsplan – Renhållningsordning för Uddevalla kommun 
 Bostadsförsörjningsprogram – Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning 
 Cykelplan  
 Energiplan 2015–2019  
 FÖP Lyckorna 1990-11-13, §235 
 FÖP Staden Antagande 2017-10-11 
 FÖP Uddevalla tätort  
 Gestaltningsprogram för centrala Ljungskile februari 2018 
 Gestaltningsprogram Uddevalla tätort 
 Kulturmiljövårdsprogram 
 Lokalförsörjningsplan 2020–2030 
 Maritim strategi  
 Riktlinjer för parkering och parkeringstal 2021 
 Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk – antagen 2011-11-09 
 Samhällsbyggnadsstrategi Uddevalla kommun 
 Stadsnatur och parker 2011 12 dec med kartor 
 Stadsnatur och parker, delrapport till fördjupning av kommunens översiktsplan, feb 1994 
 Strategi för enskilda avloppsanordningar i Uddevalla kommun 2013 
 Trafik- och parkeringsstrategi Uddevalla kommun 
 VA-strategi, antagen 2015-12-09 §307 
 Digital grundkarta 2021 
 Förorenade områden i den fysiska planeringen – en vägledning  
 Gemensam handbok 
 Handbok för avfallsutrymmen 2018 
 Krav geodata 2D-skickas till konsult  
 Rutinbeskrivning förvaltningens kvalitetsgranskning  
 Vägledning om hantering av förorenade områden vid planering och lovgivning 
 Översiktsplan  
 
Protokoll kommunstyrelsen  

 Protokoll 2022-01-26 
 Protokoll 2022-02-23 
 Protokoll 2022-03-30 
 Protokoll 2022-04-27 
 Protokoll 2022-05-25 
 Protokoll l 2022-06-22 
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 Protokoll 2022-08-31 
 

Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden 

 Protokoll 2022-01-25, omedelbart justerad §13 
 Protokoll 2022-01-25 
 Protokoll 2022-02-15 
 Protokoll 2022-03-22, omedelbart justerad §96 
 Protokoll 2022-03-22  
 Protokoll 2022-04-21 
 Protokoll 2022-05-17, omedelbart justerad §178 
 Protokoll 2022-05-17 
 Protokoll 2022-06-16, omedelbart justerad §§229–230 
 Protokoll 2022-06-16 
 Protokoll 2022-07-07 
 Protokoll 2022-08-30 
 
Dokumentation för stickprov - Folkets Park 

 Beslut 2007-11-15 §327 
 Beslut 2010-01-21 §20 
 Detaljerad riskbedömning för detaljplan 2012-08-31 
 Junogatan-Gbgvägen cirkulation 
 Parkgatan-Gbgvägen cirkulation 
 Planbeskrivning, antagande 2013-04-10 
 Plankarta 2013-04-10 
 Trafikbullerutredning 2012-08-27 
 Exploateringsavtal folkets park och cirkusplatsen 
 Exploateringsavtal  
 Folketshus Bygglov Hus A+B 
 Folketshus Bygglov Hus C 
 Folketshus Bygglov Hus D1 och D2 
 Folketshus Bygglov Hus E till H2 
 Folketshus Ritning Hus E till H2 
 Plankarta Folkets park och cirkusplatsen ex pl avtal 
 Protokollsutdrag KF 2013-04-10 §43 
 Protokollsutdrag KS 2013-03-27 §70 
 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse 2013-02-02 
 Tekniska nämndens protokollsutdrag 2013-02-21 
 
Dokumentation för stickprov - Ljungskileskolan  

 Planbeskrivning LJ16 
 Plankarta A3 LJ16 
 Plankarta del 2 i A3 LJ16 
 Planbeskrivning LJ21 
 Plankarta LJ21 
 Beslut BUN 2019-04-23 §61 
 Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-09-25 § 227 Begäran om planbesked 

berörande Skälläckeröd 1.63 och Ljungs-Hälle 1.288 
 Ljungskileskolan Trafikutredning 2019-11-28 
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 Parkeringsnorm för Uddevalla kommun 
 Riktlinjer för parkering och parkeringstal 2021 
 Samhällsplaneringsutskottets protokollsutdrag 2019-09-03 § 44 Begäran om planbesked 

berörande Skälläckeröd 1.63 och Ljungs-Hälle 1.288 
 Trafik- och parkeringsstrategi Uddevalla Kommun 2017-08-31  
 Undertecknat samverkansavtal inklusive bilagor mellan Uddevalla Kommun och Hemsö 

fastigheter AB 
 Beslut BUN 190821 §98 
 Beslut KS 2020-10-28 §319 
 Beställning förstudie Ljungskileskolan 2016-11-18 
 Beställning förstudie Ljungskileskolan 2016-11-18, komplettering 2017-08-18 
 BUN lokalförsörjningsplan 2019–2029 
 Funktionsprogram Uddevalla Grundskola 2019 
 Förstudie Ljungskileskolan 2019-03-25 
 Förstudie NY F-9 skola och förskola i Ljungskile 
 Kompletterande förstudie Ljungskileskolan 2019-05-14 
 Ljungskile Lokalprogram 7-9 2 uppdaterat 
 Ljungskile Lokalprogram F-6 2 uppdaterat 
 Tjänsteskrivelse BOU Ansökan om planbesked och förstudie  
 Tjänsteskrivelse BOU Beställning av förstudie gällande tillfällig lösning för 

Ljungskileskolan 2020-2027 
 Tjänsteskrivelse Utredning av skollokalbehov Ljungskile-Forshälla-Råssbyn 
 Uppdaterad behovsberäkning Ljungskileskolan 
 Bestämmelser och rekommendationer  
 Gällande planer Ljungskile  
 Kulturmiljövård Ljungskile  
 Ljungskile beskrivning del 1 
 Ljungskile beskrivning del 2 
 Markanvändning  
 Miljöskydd Ljungskile  
 Riksintressen Ljungskile  
 Service o fritid Ljungskile  
 
Dokumentation för stickprov- Rimnersvallen  
 Behovsanalys 2021-01-18, Tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen 
 Beslut KF 2021-09-08 §167 
 Beslut KF 2021-10-13 §211 
 Veidekke (Nordr) begäran om förlängning av marköverlåtelseavtal Östberget 2020-09-04 
 Tjänsteskrivelse KLK 2020-11-04  
 Beslut 2011-05-19 §216 dNr 2011 967 
 Bygglov dNr 2009 0492 
 Bygglov dNr 2010 1106 
 Samrådsprotokoll 2011-02-15 dNR 2010 3028 
 Slutbevis 2011-09-07 dNr 2009 3889 
 Tjänsteskrivelse Miljö och stadsbyggnad 2011-05-06 
 Beräkning av trafikbuller 
 Detaljplan Östberget antagen 1991-09-10 §150 
 Illustrationskarta deltaplan Östberget 
 Planbesked  
 Plankarta detaljplan Östberget  
 Vägtrafikbuller 3K Akustikbyrån 



 
 

27 

 Beslut KF 2015-09-09 §202  
 Beslut SBN 2015-03-19 §108 
 Markanvisningsavtal Östberget  
 Protokoll KS 2015-08-26 §266 
 Tjänsteskrivelse KLK 2015-08-24 
 Beslut KF 2017-12-13 §325 
 Beslut KS 2017-11-29 §278 
 Tjänsteskrivelse KLK 2017-10-26 
 Beslut KF 2022-06-08 §140 
 Beslut KS 2022-05-25 §171 
 Fullmakt markanvisningsavtal  
 Marköverlåtelseavtal  
 Plankarta detaljplan Östberget  
 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förslag till byggnation 
 Tjänsteskrivelse KLK 2022-04-28 
 Undertecknat marköverlåtelseavtal inkl. bilagor för del av Stadskärnan 1.262 
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Bilaga 5: Prioriteringsordning av detaljplaner   
 
1. Detaljplaner med prioritet 1 är samhällsviktiga fastigheter såsom skola och social omsorg 

och har målsättningen att vara klar omkring två år efter startmöte. När startmötet påbörjas 
är anhängigt kommunstyrelsens beslut i planbeskedet när planen beräknas vara klar.  

2. Detaljplaner med prioritet 2 är mindre kommunala och privata exploateringen i centrumnära 
lägen samt exploateringar som delvis stöder samhällstrategin. Målsättningen är att planen 
ska vara klar inom tre till fyra år från startmötet.  

3. Detaljplaner med prioritering 3 är planer som bedöms ha ett lågt samhällsstrategiskt 
intresse samt planer som inte stöds av översiktsplanen eller andra bärande dokument, 
men som bedöms kunna vara viktiga för exploatören att genomföra. Målsättningen är att 
ha ett långsiktigt slutdatum för genomförande.  

 



Granskning av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun har EY genomfört en granskning av kommunens arbete med detaljplaner och
trafikplanering. Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning av kommunens
detaljplaneprocess. Särskilt fokus har lagts vid kommunens val av beviljande av bygglov och exploateringar på äldre detaljplaner.

Inledning | Bakgrund, syfte och revisionsfrågor

Bakgrund
Kommunrevisionen genomförde under 2021 en förstudie
avseende detaljplaneprocessen. Förstudien visade risk för
bristfällig styrning av arbetet med detaljplaner eftersom det
saknas politiskt beslut kring hur prioritering av detaljplanerna
ska göras. Förstudien visade även på risk för bristfällig kontroll
och uppföljning på grund av avsaknad av systematisk uppföljning
av det sammanhållande arbetet med detaljplaner. Kommun-
revisionen har även uppmärksammat att kommunen väljer att gå
vidare med exploatering och beviljande av bygglov på äldre
detaljplaner. Revisionen har sett att äldre detaljplaner kan ha
effekt på trafiksituationen.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnads-
nämnden bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning av
kommunens detaljplaneprocess. Särskilt fokus i granskningen
har lagts vid kommunens val av beviljande av bygglov och
exploateringar på äldre detaljplaner.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

• Har det säkerställts en ändamålsenlig styrning och prioritering
för framtagande av detaljplaner
• Har det säkerställts att det finns tillräckliga ekonomiska

och personella resurser för att utarbeta detaljplaner i den
takt som fodras för att möta kommunens tillväxttakt?

• Har det säkerställts att trafikplaneringen beaktas inom detalj-
planarbetet och tillhörande beviljande av bygglov/
exploateringar?

• Har det säkerställts en ändamålsenlig uppföljning av
detaljplanearbetet?

Resultat | Viktiga iakttagelser styrning

• Det finns en tydlig detaljplaneprocess med förutsättningar för
efterlevnad av plan- och bygglagen. Det sker också ett aktivt
arbete för att säkerställa rättssäkerhet i handläggningen
genom månadsvisa möten.

• Det finns en tydlig prioritering för framtagande av nya detalj-
planer som bygger på kommunens översiktsplan. Nämnden
följer hela beslutsprocessen för enskilda detaljplaner.

• Kommunen har långa handläggningstider för detaljplaner
samtidigt som det finns högt antal äldre detaljplaner i behov
av översyn. Den långa handläggningstiden och det höga
antalet äldre detaljplaner innebär en risk för att exploatering
sker på äldre detaljplaner utan analys.

• Granskningen visar att handläggningstider för detaljplaner är
bland de längre och ökar i jämförelse med i liknande
kommuner. Samtidigt finns det behov av att se över äldre
detaljplaner och påbörja ett förnyelsearbete.

• Det finns en hög efterfrågan på detaljplaner i kommunen
samtidigt som det är en hög belastning på planhandläggare.
Det behöver inte innebära att enheten har otillräckliga
ekonomiska och personella resurser, men det saknas enligt
vår bedömning en analys för att säkerställa att resurserna är
tillräckliga för enhetens uppdrag.

• Därtill visar granskningen att nämnden har identifierat en risk
för ökat tryck på nya detaljplaner, utan att personella
resurser ökar. Nämnden har inte analyserat och följt upp att
det finns tillräckliga ekonomiska och personella resurser för
att utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta
kommunens tillväxttakt.

Vill du veta mer? Läs den fullständiga rapporten på kommunrevisionens sida på uddevalla.se!



Resultat | Viktiga iakttagelser trafikplanering

• Trafikplaneringen beaktas inom arbetet med nya detaljplaner.
Till varje detaljplan knyts en trafikingenjör som är med i
planeringen av detaljplanen samt yttrar sig vid samråd samt
vid granskning.

• Däremot visar granskningen att det inte görs inte görs en
riskanalys kopplat till beslut om investering, exploatering
eller beviljande av bygglov på en äldre detaljplaner. Det finns
risk för att exempelvis vägnät och VA inte anpassas till
dagens behov när kommunen använder äldre detaljplaner
som exploateras av privata aktörer.

• Det saknas krav på att analysera hur trafiken kommer att
påverkas av exploateringen så länge en privat exploatör
håller sig inom detaljplanens ram.

• Det saknas även rutin för beredning och riskanalys inför
beslut om projektering på äldre detaljplaner. Vi menar att det
finns risk att adekvata riskanalyser inför investeringar och
exploatering på äldre detaljplaner inte genomförs.

Inom ramen för granskningen har en stickprovsgenomgång
genomförts av bygglov/exploateringar i fyra detaljplaner.
Kontrollpunkterna i stickprovet har fokuserats på hur arbetet
med trafikplanering har beaktats i beviljande av bygglov och
beslut om investering och/eller exploatering inom utvalda
detaljplaner. Fokus ligger även på vilka bedömningar som gjorts
inför valet att bygga på äldre detaljplaner. Det är inte olovligt
att bevilja bygglov och godkänna exploateringar på äldre
detaljplaner. Därför bör det noteras att röd markering i kontroll-
punkter inte nödvändigtvis är att betrakta som felaktigt eller
strida mot lag eller regler.

Till höger listas de viktigaste resultaten från stickprovs-
granskningen av Folkets Park, Östberget, Rimnersvallen och
Ljungskileskolan.

Resultat | Viktiga iakttagelser trafikplanering (forts.)

• Tre av fyra detaljplaner innehåller en analys kring trafik-
påverkan vid genomförande av detaljplaner. Den fjärde
detaljplanen har en kartläggning av trafiksituationen vid
framtagandet av detaljplan, men saknar analys av detalj-
planens påverkan på trafiken och vägnätet.

• Exploateringarna har i ett fall genomförts inom detaljplanens
genomförande tid, i två fall efter genomförandets tid och en
detaljplan saknar genomförandetid.

• I tre fall saknas dokumenterade övervägande samt riskanalys
kopplat till beslutet att exploatera på äldre detaljplan. I ett fall
för en detaljplan vägts mot vikten av att renoveringen av
Rimnersvallen sker snart.

• För två fall har kommunen genomfört nya trafikutredningar
inför beslut om bygglov och/eller exploatering.

För mer utförlig info om stickprovet, se huvudrapporten

Vill du veta mer? Läs den fullständiga rapporten på kommunrevisionens sida på uddevalla.se!

Granskning av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering 



Resultat | Viktiga iakttagelser uppföljning 

• Nämnden följer hela beslutsprocessen för enskilda detalj-
planer.

• Nämnden arbetar numera aktivt med och följer upp
prioriteringslistan av pågående detaljplaner systematiskt.

• Vi ställer oss frågande till den tilltänkta processen med att
kommunstyrelsen ska besluta om prioriteringen för detalj-
planer, eftersom detaljplanearbetet inryms i samhälls-
byggnadsnämndens uppdrag enligt reglemente.

• Det finns brister i nämndens uppföljning av effektivitet i
planprocessen samt uppföljning av risker kopplade till långa
handläggningstider och arbetet med att förnya föråldrande
planer

• Det är inte tydligt i uppföljningen om nämnden når
fullmäktiges mål att effektivisera planprocessen.

• Nämnden har inte följt upp eller vidtagit åtgärder för att
analysera orsaken till handläggningstiderna och vid behov
justera ekonomiska och personella resurser eller effektivisera
handläggningsprocessen.

Slutsats | Rekommendationer

Det finns sammanfattningsvis utvecklingsområden vad gäller
trafikplaneringen vid exploatering inom äldre detaljplaner,
handläggningstiden av detaljplaner samt arbetet med att
inventera och se över äldre detaljplaner, kompetensförsörjning
och uppföljning.

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till
samhällsbyggnadsnämnden:

• Inventera ekonomiska och personella resurser för att säker-
ställa en kapacitet för att klara av uppdraget att effektivisera
detaljplanprocessen samt se över och förnya äldre detalj-
planer.

• Tillse att handläggningstider för detaljplaner analyseras i syfte
att vidta eventuella åtgärder för högre effektivitet i detalj-
planprocessen.

• Säkerställa en systematisk uppföljning av arbetet med att
förnya äldre detaljplaner.

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendation till
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen:

• Säkerställa att risker för trafiksituationen systematiskt
beaktas vid beslut om investering inom äldre detaljplaner
utförda av privat aktör.

Vill du veta mer? Läs den fullständiga rapporten på kommunrevisionens sida på uddevalla.se!

Granskning av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering 

Slutsats | Samlad bedömning

• Vår sammanfattade bedömning är att samhällsbyggnads-
nämnden delvis bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning
av kommunens detaljplaneprocess. Vidare bedömer vi att
nämnden inte säkerställt en tillräcklig analys och uppföljning av
att det finns tillräckliga ekonomiska och personella resurser för
att utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta
kommunens tillväxt takt.

• Vår bedömning är att nämnden säkerställt att trafikplaneringen
beaktas inom nuvarande detaljplanprocess. Däremot bedömer vi
att nämnd och styrelse inte på motsvarande sätt har säkerställt
att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid beslut
om investering inom äldre detaljplaner utförda av privata
aktörer.



Till: Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen 
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Granskning av kommunens arbete med detaljplaner och 

trafikplanering 

 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en granskning 

av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering. Granskningen har syftat till att bedöma 

om samhällsbyggnadsnämnden bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning av kommunens 

detaljplaneprocess. Särskilt fokus har lagts vid kommunens val av beviljande av bygglov och 

exploateringar på äldre detaljplaner.  

 

Slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att 

samhällsbyggnadsnämnden:  

- delvis bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. 

- inte säkerställt en tillräcklig analys och uppföljning av att det finns tillräckliga ekonomiska 

och personella resurser för att utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta 
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1.  Inledning 

1.1. Bakgrund 

Inom den grundläggande granskningen ingår granskning inom redovisningsområdet. Som 

ett led i granskningen av den finansiella redovisningen har våra noteringar från granskning 

av intern kontroll i redovisningen under 2022 sammanställts. Därutöver omfattar rapporten 

en redogörelse av den utökade granskningen i form av fördjupade insatser utifrån framtagen 

granskningsplan för 2022. 

 

Sammanfattningsvis är det vår bedömning att den interna kontrollen kan förstärkas inom 

vissa områden. Vår granskning täcker endast områden och aspekter väsentliga för revis-

ionen och är ej av sådan omfattning att den täcker in alla svagheter i rutiner och inter kon-

troll. 

1.2. Granskningsansats 

Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen omfattar: 

• Bokslutsprocessen 

• Löneprocessen, inklusive redovisning av pensioner 

• Anläggningsrutinen 

• Exploateringsprocessen 

• Inköp och bankutbetalningar 

• Process för att redovisa moms och skatter och avgifter 

Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer hela flödet, det vill säga från det 

att en intäkt eller kostnad genereras till dess att registrering sker i huvudboken och slutligen 

blir reglerad. Övrig granskning som utförs är:  

• Analys av huruvida kommunens redovisningsprinciper beaktas vad gäller gränsdrag-

ning mellan investering och drift 

• Analys av aktiveringar och avskrivningar på anläggningstillgångar 

• Kontroll av avstämningar på väsentliga konton som kundfordringar, leverantörsskul-

der, likvida medel etc. 

• Granskning av momsredovisning 

• Närståendegranskning 

 

Tillkommande utökad granskning omfattar:  

• Transaktionsanalys av personalrelaterade kostnader. Transaktionsanalysen omfattar 

kommunens samtliga lönetransaktioner från januari till och med oktober månad. Ett 

speciellt dataanalysverktyg används för att sortera ut exempelvis stora bruttobelopp, 

dubbla transaktioner, stora transaktioner osv. Vi kommer att återkomma med resulta-

tet av vår granskning av lönetransaktioner i samband med avrapporteringen av års-

bokslutet.  
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• Granskning gällande redovisning av Statliga bidrag. Statliga bidrag utgör betydande 

del av kommunens intäkter. Granskning av hur rutiner ser ut för hantering av statliga 

bidrag, vilka villkor som är aktuella och hur hantering sker redovisningsmässigt samt 

vilka statliga bidrag som är aktuella just nu. 
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2. Iakttagelser och förslag till förbättringar 

2.1. Bokslutsprocessen 

Bokslutsprocessen är central utifrån att det sker en mängd avstämningar, reserveringar och 

bedömningar som kan påverka bokslutet. Den risk för fel, i redovisningen, som föreligger i 

bokslutsarbetet innebär att bokslutsprocessen alltid bedöms som väsentlig. Vi har gått ige-

nom rutiner för bokslutsarbetet rörande ansvar, avstämningar, periodiseringar med mera. 

 

2.1.1. Gjorda iakttagelser.  

Kommunens rutinbeskrivningar/lathundar/anvisningar finns upplagd på intranätet (In-

blicken). Uppdelning är gjord utifrån processperspektiv och är uppdelat på olika områden 

såsom styrande ekonomidokument, flerårs- och verksamhetsplan, redovisning, intern kon-

troll osv. 

 

Inför boksluten upprättas detaljerad tidsplan och anvisningar över bokslutsarbetet. Det tas 

även fram tidplan och ansvarsfördelning för internt bruk över bokslutsarbete inklusive fram-

tagande av Årsredovisning. 

 

Respektive förvaltning ansvarar för sina periodiseringar enligt anvisningar/- principer för 

periodisering. Den centrala ekonomienheten saknar dokumenterande rutiner för att följa 

upp bokningar av periodiseringar i samband med delårs- och årsbokslut. I samband med bok-

slut gör den centrala ekonomienheten en kontroll av att bokslutsspecifikationer inkommit 

för samtliga balansposter.  

 

Resultatansvar vilar på nämnderna och det är dessa som ansvarar för analyser av nämndens 

resultat. Den centrala ekonomienheten utför övergripande resultatanalyser. Det sker också 

analys av enskilda konton om de anses väsentligt avvikande. Dessa kontroller framgår inte 

av kommunens rutinbeskrivningar.  

 

Det är viktigt att ha uppdaterade och fullständiga rutiner, instruktioner och anvisningar för 

samtliga väsentliga processer för att säkerställa en korrekt hantering och redovisning. I en 

decentraliserad organisation där ansvaret till stora delar ligger på nämnden är det också 

viktigt att från centralt håll ha ett bevaknings- och uppföljningsansvar. Detta för att säker-

ställa bokslutsarbetet, att anvisningar följs och att års-, delårs- och månadsbokslut tillsam-

mans med innehållet i årsredovisningen i allt väsentligt blir rättvisande. Kontroller sker 

centralt exempelvis över att samtliga balanskonton är avstämda mot underlag, att den fi-

nansiella informationen i årsredovisningen redovisas enligt kommunallagen och lag om kom-

munal redovisning.  

 

Under 2022 har ekonomiavdelningen, kommunledningskontoret (KLK) genomgått en del or-

ganisatoriska förändringar. Tidigare har det funnits tre enheter; Upphandling, Styrning och 
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Ledning och Redovisning och Service vilket nu har ändrats till två enheter; Upphandlingsen-

heten och Redovisning och Service. Dessa organisatoriska förändringar bedöms väsentligen 

inte påverka bokslutsprocessen. Nya riktlinjer för ekonomisk styrning är under översyn och 

förväntas bli beslutade inom närmsta halvåret. Följs upp i samband med bokslutsgranskning. 

2.1.2. Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med att förstärka bokslutsprocessen 

med att säkerställa att fullständiga rutiner, instruktioner och anvisningar samt att rutinbe-

skrivningar innehåller de kontroller som utförs från centralt håll.  

 

2.2. Löneprocessen 

Personalrelaterade kostnader utgör den enskilt största kostnaden för kommunen. Vi har gått 

igenom kommunens löneprocess och de kontroller som tillämpas i processen. 

2.2.1. Gjorda iakttagelser 

Tidrapporteringssystemet Medvind används av de flesta anställda inom kommunens verk-
samhet. Det finns endast i undantagsfall individer som inte lagts in i systemet ex timavlö-
nade inom skolan. 
 

Lönerevision sker digitalt genom att lönerna uppdateras via revisionsmodul i lönesystemet. 

 
Upprättade mallar och rutiner finns för lönehanteringen för att korrekt hantering ska upp-
nås.  
 

Analyslistor tas ut vid lönekörning där systemförvaltarna överskådligt via logglistor kontrol-
lerar orimliga poster, såsom orimligt högt bruttobelopp. Utöver detta görs en rimlighetsana-
lys på högre löner överstigande ett förutbestämt bruttobelopp. Systemet gör kontroller ex-
empelvis gällande bruttolöneavvikelse via kontrollistor. Respektive chef har ansvar för rim-
lighetsbedömning av anställdas redovisade lönekostnader. 
 
Det görs ingen kontroll som säkerställer att de parametrar som styr löneberäkningen i sy-
stemet är uppdaterade och korrekta. Dock finns några inbyggda kontroller i systemet.  
 
Vi noterar att förändringar av grunddata alltid ska ha ett attesterat underlag, dock finns 
ingen uppföljning av förändrade grunddata på regelbunden basis.  

2.2.2. Rekommendation 

Vi rekommenderar att ändringar av grunddata regelbundet kontrolleras. 

2.3. Pensionsredovisning 

Vi har i samband med granskning av löneprocessen även granskat hantering av pensionsre-
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dovisningen. Granskningen avser vad som rapporteras till Skandia och hur kommunen sä-

kerställer att uppgifterna är korrekta.  

2.3.1. Gjorda iakttagelser 

Kommunen har en skriftlig rutinbeskrivning för pensionsredovisning. Rutinbeskrivningen in-

nefattar hur rapportering av filen till Skandia fungerar praktiskt. Kommunen har också kon-

troller i lönesystemet som säkerställer att fullständiga och riktiga uppgifter inrapporteras till 

Skandia vilka omfattar stickprov och rimlighetstester av de värden som finns i filen. Vi kom-

mer att följa upp att rutinen efterlevs i samband med granskning av årsbokslutet. 

2.4. Anläggningstillgångar  

Det är av central betydelse att rutiner avseende hantering av anläggningstillgångar fungerar 

tillfredställande och finns dokumenterande med tanke på hur stor del av balansomslutningen 

dessa utgör. Vi har tillsammans med ansvarig personal gått igenom rutiner för anläggnings-

tillgångar, särskilt med avseende på genomförda investeringar. Vi har utfört granskning en-

ligt särskilt granskningsprogram innehållande väsentliga kontroller för anläggningsregistret. 

2.4.1. Gjorda iakttagelser 

Kommunen har upprättat riktlinjer och tillämpningsanvisningar avseende investeringsverk-

samheten, därtill finns redovisningsregler som ska underlätta gränsdragning och nyttjande 

av reglerna.  

 

Kommunen tillämpar sedan 2017 komponentavskrivning för fastigheter. Kommunen gör 

dock avsteg från rekommendationen R4 avseende komponentredovisning från Rådet för 

kommunal redovisnings rekommendation gällande tillämpning för gata och väg.   

 

I samband med övergång till komponentredovisning gjordes en genomgång av samtliga till-

gångar som fördelades på fastställda komponenter. Häri ingick även gamla anskaffningar, 

vilket innebar en retroaktiv korrigering för dessa tillgångar.  

Gällande gator och vägar kommer komponentindelning ske framåtriktat för nya investe-

ringar. Tidigare aktiverade gator och vägar kommer inte att delas upp i komponenter.  

 

Sedan 2019 har ställningstagande gällt avseende att inte aktivera inventarier av lägre värde 

som kan ses som en större anskaffning och principiellt kunnat aktiveras. Därtill har man ar-

betat med inventarieförteckningsanvisningar gällande tillgångar av lägre värden som finns i 

respektive förvaltning. Under 2022 pågår utredning kring hur förteckning kan struktureras, 

det är önskvärt att kunna integrera i det befintliga ekonomisystemet och beslut har inte fat-

tats. 
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Det har historiskt saknats en tillfredsställande rutin kring fysisk inventering av anläggnings-

tillgångar. Detta är ett område som har förbättrats och inventeringar har påbörjats. I kom-

munens redovisningsregler har under avsnittet om anläggningstillgångar införts att inven-

teringar och utrangeringar skall ske löpande.  

Under hösten 2020 påbörjades inventering av anläggningstillgångarna av respektive förvalt-

ning för att stämma av att det som finns i anläggningsregistret även finns fysiskt. Efter ge-

nomgången önskar förvaltningarna se en tydligare koppling mellan vad de har i registret 

respektive fysiskt då det för en del inventarier i anläggningsregistret är svårt att utläsa vilken 

inventarie som menas. Alla förvaltningar har inte slutfört inventeringsarbetet till bokslutet 

2020 och har därför fortsatt under 2021 och 2022. Alla förvaltningar har utfört inventering 

under 2021 förutom samhällsbyggnadsförvaltningen. Nya inventeringslistor har skickats ut 

inför årsskiftet. Uppföljning sker i samband med bokslutsgranskningen.  

2.4.2. Rekommendation 

Vi rekommenderar att arbetet med att förbättra den fysiska inventeringen av anläggnings-

tillgångar slutförs och att rutiner införs gällande central uppföljning av att dokumenterad 

inventeringskontroll också slutförs. Bekräftelse bör i samband med del- och årsbokslut in-

hämtas från respektive förvaltning där man gått igenom anläggningsregistret och vid behov 

initierar erforderliga justeringar. 

2.5. Exploatering 

Kommunen har en egen skrift för vägledning av exploateringsprojekt. Skriften har tagits 

fram för att ge mer tydlig instruktion och vägledning i hanteringen. Utgångspunkten är RKRs 

idéskrift kring redovisning av kommunal markexploatering från 2019.  

 

Vi har granskat rutiner och kontroller avseende exploateringsprojekt i kommunen med in-

riktning på kartläggning av vilka kontroller som finns i processen. Granskningen har även 

omfattat stickprov avseende redovisning av exploateringstillgångar. 

2.5.1. Gjorda iakttagelser 

Kommunens skrift avseende redovisning av exploaterings finns framtagen och bedömningen 

är att denna efterlevs på ett tillfredsställande sätt. De stickprov som granskats i samband 

med vår löpande granskning följer kommunens rutinbeskrivning. Ytterligare granskning 

kommer att ske i samband med bokslutsgranskningen och avrapporteras i anslutning till den. 

2.6. Inköpsprocessen 

Vi har gått igenom kommunens inköpsprocess och de kontroller som tillämpas i processen. 

Det finns enhet för upphandling inom kommunen och dessutom ingår Uddevalla Kommun i 

ett nätverk VästUpp (med kommunerna: Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum, 

Trollhättan, Vänersborg) där upphandlingar kan samordnas med alla eller några av kommu-

nerna.  
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Sedan lagen med krav på e-faktura för nya upphandlingar införts ökade andelen e-fakturor 

till kommunen, dessa utgör ca 97% av inkommande fakturor. 

2.6.1. Gjorda iakttagelser 

Alla leverantörer som läggs upp hanteras av ekonomiadministratörer samt inköpscontroller 

på upphandlingsenheten. Vi noterar att det är ett fåtal personer som har behörighet att 

lägga upp leverantörer samt ändra fast data och att samtliga justeringar som görs beträf-

fande en leverantör loggas. Vidare sker en kontroll av alla leverantörer innan registrering. 

Det sker dock inte någon regelbunden uppföljning gällande ändring av fasta data.   

2.6.2. Rekommendationer 

Vi rekommenderar kommunen att regelbundet följa upp logglistor över de förändringar av 

fasta data genom att införa en rutin där dessa logglistor gås igenom månadsvis av en person 

som inte har behörighet att registrera uppgifter i systemet.  

2.7. Process för avstämningar samt att redovisa moms, skatter och avgifter 

Vi har stickprovsvis granskat månadsvisa avstämningar av kassa och bank, kundfordringar, 

leverantörsskulder och skattekontot. Vi har även granskat den redovisning av moms som 

månadsvis lämnas till Skatteverket. 

2.7.1. Gjorda iakttagelser 

Månadsvisa avstämningar av kassa och bank, kundfordringar och leverantörsskulder utförs.  

Rutinen för redovisning av moms, skatter och avgifter bedöms fungera tillfredsställande. 

 

 

Göteborg den 18 januari  

 

 

     
 
Hans Gavin    Anna de Blanche 
Certifierad kommunal revisor  Auktoriserad revisor 
Auktoriserad revisor   Ernst & Young AB 
Ernst & Young AB    



Till: Kommunstyrelsen  

      Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
   

            2023-01-18    

 

Kommunens revisorer 

 

 

      

     

    

  

Löpande granskning 2022 

 

EY har som ett led i granskningen av den finansiella redovisningen sammanställt noteringar utifrån 

granskning av intern kontroll i redovisningen under 2022. Den samlade bedömningen är att den 

interna kontrollen kan förstärkas inom vissa områden. Granskningen täcker endast områden och 

aspekter väsentliga för revisionen och är inte av sådan omfattning att den täcker in alla rutiner och all 

intern kontroll. 

Granskningsrapporten innehåller rekommendationer riktade till kommunstyrelsen: 

• Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med att förstärka bokslutsprocessen med 

att säkerställa att fullständiga rutiner, instruktioner och anvisningar samt rutinbeskrivningar 

innehåller de kontroller som utförs från centralt håll. 

• Vi rekommenderar att ändringar av grunddata regelbundet kontrolleras. 

• Vi rekommenderar att arbetet med att förbättra den fysiska inventeringen av 

anläggningstillgångar slutförs och att rutiner införs gällande central uppföljning av att 

dokumenterad inventeringskontroll också slutförs. Bekräftelse bör i samband med del- och 

årsbokslut inhämtas från respektive förvaltning där man gått igenom anläggningsregistret och 

vid behov initierar erforderliga justeringar. 

• Vi rekommenderar kommunen att regelbundet följa upp logglistor över de förändringar av 

fasta data genom att införa en rutin där dessa logglistor gås igenom månadsvis av en person 

som inte har behörighet att registrera uppgifter i systemet. 

 

En tillkommande utökad granskning avseende statliga bidrag har genomförts som också översänds.  

Granskningsrapporten översänds till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom. 

 

 

Uddevalla den 18 januari 2023 

 

 

Tomas Amlöv Christian Persson  Carl-Johan Sernestrand 

Ordförande  1:e vice ordförande  2:e vice ordförande 
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2023-01-30 Dnr KS 2023/00001 

  
 

Handläggare 

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

 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2023 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga anmälningsärenden i förteckning daterad 2023-01-30 till handlingarna. 
 
 
2022/100 
I sitt medborgarförslag föreslår Kent Cederholm att öka trafiksäkerheten vid in- och 
utfarten till ICA i Ljungskile; fastighet Simmersröd 1:145. Förslaget består i att bygga 
om befintlig in- och utfart till ICA samt att bygga en ramp mellan Vällebergsvägen och 
parkeringen ner mot fiskhandlaren. ICA ligger på privat fastighet och är inte allmän 
platsmark. Kommunen motsätter sig inte att upplåta mark för att ansluta fastigheten till 
kommunens gång- och cykelbana, men det är fastighetsägarens ansvar. Kommunen har 
tagit kontakt med fastighetsägaren och kommer träffas på plats för att diskutera tänkbara 
lösningar, ansvar och skötsel. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 
2023/93 
Löpande granskning 2022, revisionsrapport 
 
2023/94 
Utökad löpande granskning 2022 revisionsrapport – statliga bidrag 
 
 
 



    

Förvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon 

 Postadress Gata 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post funktionsbrevlada 

 

Avsägelser och 

fyllnadsval 
 
 



 
 
Från: Tilde Sjögren   
Skickat: den 16 januari 2023 12:22 
Till: Sebastian Johansson <sebastian.johansson@uddevalla.se> 
Ämne: Avsägning av plats som ersättare i KF och samhällsbyggnadsnämnden. - Tilde Sjögren 
 

Pga studier i Stockholm måste jag avsäga mig min plats som ersättare i fullmäktige och ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 
Med vänlig hälsning  
Tilde Sjögren 

 

 Du får inte e-post ofta från  Se varför det här är viktigt.  

mailto:sebastian.johansson@uddevalla.se
https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification


    

Förvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon 

 Postadress Gata 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post funktionsbrevlada 

 

 
 
 

Nya 

medborgarförslag 

motioner 

interpellationer 

och frågor 
 



Datum 
2023-01-14 16:48 
 
Frågor, förslag, synpunkter och felanmälan 
Vill du ha återkoppling? 
Ja 
Vad gäller ditt ärende? 
Förslag 
2. Beskrivning av ärende 
Förslag 
Skriv ditt förslag 
Medborgarförslag till Uddevalla kommun. Vi, min man, våra hundar och jag, har rest en hel del i Sverige och utomlands och 
har 
upptäckt att många betydligt mindre kommuner än Uddevalla har byggt en kommunal hundrastplats. Vårt förslag är att 
Uddevalla 
kommun sätter upp ett en meter högt staket runt ängen vid hundbadplatsen mellan Bodele och Landbadet/ Gustavsberg. Då 
Uddevalla kommun redan installerat en bra plats för ett hundbad skulle hundrastplatsen ligga i anslutning till denna. Denna 
hundrastplats skulle ligga nära strandpromenaden, som många hundägare nyttjar flitigt, men inte störa övriga flanörer. Med 
hopp 
om ett positivt besked.  



Medborgarförslagets ärende: 
Hjälp med digitala ärenden. 
 
Ditt medborgarförslag: 
Då många äldre inte är så insatta i den digitala världen så det hade varit bra att någon från 
kommunen hade suttit nere på te.x stadsbiblioteket någon/några dagar i veckan och hjälpt de äldre 
med att te.x söka lägenheter samt andra digitala ärenden som det inte klarar av att göra själva. 
Det läggs mycket fokus på att hjälpa andra människor i samhället med lägenheter, jobb osv. Men de 
äldre som inte hinner med i digitaliseringen har glömts bort. 
 
Dagens datum: 
2023-01-18 
 



Medborgarförslagets ärende: 
utveckla Svenskholmen området 
 
Ditt medborgarförslag: 
Svenskholmen är enligt mig ett icke fullt utnyttjat område. Närheten till centrum och 
strandpromenaden är unikt och fantastisk både för oss Uddevallabor och turister. 
Mina tankar och förslag för utveckling år. 
1. Den stora gräsytan mellan parkering och Byfjorden skulle jag vilja se en temalekplats (havsmiljö) på 
en del av ytan.  
2. En del av ytan mot nuvarande avstängda kajer, bygga ett utegymn, liknande det utegymn som 
finns vid Bjursjön. I dagsläget finns inget utegymn på södra sidan i Uddevalla.  
3. Närmaste delen av gräsytan mot båtplatserna skapas nya ställplatser för husbilar. 
4. Ytan från badstegen in mot "stranden" byggs ett soldäck 5. Nuvarande cementkajor rivs och bygga 
ett kallbadhus mot Skeppsviken 6. En kaj/brygga byggs mot inloppet för skärgårdsbåtarna och 
möjlighet att fiska mot "sillehöla" 
7. "Stranden" mot strandpromenaden fylls med grus och grus så att sprängstenen täcks och 
möjligheten till bad skapas från stranden. 
 
Dagens datum: 
20230129 
 
Namn: 
Stefan Larsson 
 
 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2023-01-29 15.58 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
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