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Sammanträde Kommunstyrelsen  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve kl. 11:00 onsdagen den 25 januari 2023  
  
Ordförande Martin Pettersson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerande 
Dnr KS 283886  
Förslag: Henrik Sundström (M) fredagen den 27 januari kl. 08:30. 

 

2.  Information om preliminärt bokslut för 2022 
Dnr KS 323911  

Kl. 11:00-11:30 
Bengt Adolfsson 
Ekonomichef 

3.  Information om förutsättningar för budgetdialogen 2023 inför 

flerårsplan 2024-2026 med budget 2024 
Dnr KS 323952  

Kl. 11:30-11:45 
Micaela Fondin 
Budgetcontroller 
 

4.  Information om utvärdering av kommunens implementering av 

visselblåsarlagen  
Dnr KS 324065  
 
Beredning inför kommunfullmäktige  

Kl. 11:45-12:00 
Björn Segelod  
Säkerhetschef 

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

byggande av fartreglerande hinder på gång- och cykelvägen vid 

Fjällvägen  
Dnr KS 2022/00443  

 

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

bevara Ljungskiles kulturarv 
Dnr KS 2021/00640  

 

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

 

8.  Revidering av riktlinjer för sponsring 
Dnr KS 2021/00648  
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Föredragningslista Föredragande 

9.  Tillägg i kommunstyrelsens reglemente, beslut om 

kommunövergripande åtgärder vid samhällsstörning 
Dnr KS 2022/00683  

 

10.  Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2023 
Dnr KS 2022/00671  

 

11.  Svar på revisionsrapport om granskning av kommunens arbete med 

detaljplaner och trafikplanering 
Dnr KS 2022/00594  
 
Kommunstyrelsens egna ärenden 

 

12.  Slutredovisning av överenskommelse om idéburet offentligt 

partnerskap (IOP) avseende ensamkommande som fyller 18 år 
Dnr KS 2020/00738  

 

13.  Förutsättningar för budgetdialogen 2023 inför flerårsplan 2024-2026 

med budget 2024 
Dnr KS 2022/00670  

 

14.  Genomförandeplan för bostadsförsörjning 2023-2025 
Dnr KS 2022/00693  

 

15.  Justering av kommunbidrag 2023 
Dnr KS 2022/00459  

 

16.  Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2022 
Dnr KS 2022/00655  

 

17.  Särskilt anslag för elitsponsring år 2023-2024 till IK Rössö 
Dnr KS 2022/00663  

 

18.  Utvärdering av Uddevalla kommuns organisation enligt Lag (2021:890) 

om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, 

visselblåsarlagen 
Dnr KS 2022/00270  

 

19.  Uppdrag från kommunstyrelsen att se över kommunens priser och 

deras inriktning för att se om man skulle kunna samla priserna till färre 

priser med en mer allmän inriktning typ "gjort en lovvärd insats för 

Uddevalla kommun och dess invånare", beslut om remittering 
Dnr KS 2021/00614  
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Föredragningslista Föredragande 

20.  Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, ändrad 

organisation kommunledningskontoret, delegationer om 

säkerhetsskydd m.m. 
Dnr KS 2022/00698  

 

21.  Kommunstyrelsens val av ledamöter, ersättare och ombud i utskott, 

beredningar, föreningar m.m. för perioden från och med 2023 

Dnr KS 2022/00613  

 

22.  Yttrande gällande granskningshandlingar för ändrad detaljplan på 

fastigheten Fröland 3:25 m.fl. 
Dnr KS 2022/00687  

 

23.  Yttrande gällande samrådshandlingar för ändrad detaljplan på 

fastigheten Stadskärnan 1:140 m.fl  
Dnr KS 2022/00690  

 

24.  Upphävande av avsiktsförklaring avseende verksamhetslokal 

Ljungskile hamn, Ljungs Hälle 1:120 
Dnr KS 2022/00615  

 

25.  Information från kommundirektören samt stadsutvecklingsprojekten 

2023  
Dnr KS 2023/00044  

Malin Krantz 
Kommundirektör 
Per Bäckström 
Projektchef 

26.  Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal 

2023 
Dnr KS 2023/00004  

 

27.  Redovisning av delegationsbeslut 2023 
Dnr KS 2023/00002  

 

28.  Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2023 
Dnr KS 2023/00003  

 

 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.  
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 
 

 



 

 
 

 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 

1(1) 

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 
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2023-01-11 Dnr KS 2021/00640 

  

 

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.  
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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 
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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.  
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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. 
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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.  
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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 
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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 

 

 

 
Dokumentnamn 
 
God Ekonomisk hushållning 2023 – Uddevalla Vatten AB 

Dnr UVAB 
 
2022/223 

 

Utfärdare (namn, tfn) 
 
J. Strömberg, 0522-63 88 27 

Godkänd av (namn, tfn) 
 
P. Johansson, 0522-63 89 90 
Styrelse UVAB 

Datum 
 
2022-12-01 
 

Utgåva 
 

1 
 

 

Reviderad 
 
 

Ändringen avser: 
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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. 
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Handläggare 

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

 

Revidering av riktlinjer för sponsring 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande har givit kommunledningskontoret i uppdrag att göra en 
översyn av riktlinjer för sponsring för Uddevalla kommun. Uppdraget motiverades av 
att riktlinjerna är antagna 2005 och behöver uppdateras bl.a. avseende delegationer. 
 
En omarbetning av riktlinjernas disposition och innehåll har gjorts. Ett särskilt avsnitt 
om elitsponsring har lagts till som ersätter de av kommunstyrelsen tidigare antagna 
kriterierna för elitsponsring. I de nya riktlinjerna har också lagts till en något omarbetad 
version av riktlinjer för intäktssponsring, vilket innebär att all övergripande reglering av 
sponsring, både där kommunen är sponsor och mottagare av sponsring nu finns i samma 
dokument. 
 
Några viktiga förändringar i sak är att den maximala tiden för sponsringsavtal utökas 
från ett till två år, maxbeloppet för delegationsbeslut tas bort till förmån för reglering i 
kommunstyrelsens delegationsordning samt ökad tydlighet om vad sponsringsavtal ska 
innehålla. En mer utförlig beskrivning av ändringarna följer ärendet.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-21. 
Förslag till riktlinjer för sponsring. 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-166 § 322. 
Kriterier för utökad sponsring av elitidrott, 2018-12-10. 
Riktlinjer för sponsring antagna 2005. 
Riktlinjer för intäktssponsring antagna 2007. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Riktlinjer för sponsring att gälla från och med 2023-03-01. 
 
att upphäva Riktlinjer för intäktssponsring antagna av kommunfullmäktige 2007-10-10 
§ 264, 
 
att upphäva Riktlinjer för sponsring för Uddevalla kommun antagna av 
kommunfullmäktige 2005-01-12 § 11, 
 
att de nya riktlinjerna ska gälla från och med 2023-03-01. 
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Kommunstyrelsen beslutar 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2018-12-19- § 322, kriterier för utökad sponsring 
av elitidrott.  

Ärendebeskrivning 

Uppdraget 

Kommunstyrelsens ordförande har givit kommunledningskontoret i uppdrag att göra en 
översyn av riktlinjer för sponsring för Uddevalla kommun. Uppdraget motiverades av 
att riktlinjerna är antagna 2005 och behöver uppdateras bl.a. avseende delegationer. 

Tre dokument blir ett 

En omarbetning av riktlinjernas disposition och innehåll har gjorts. Ett särskilt avsnitt 
om elitsponsring har lagts till som ersätter de av kommunstyrelsen tidigare antagna 
kriterierna för elitsponsring. I de nya riktlinjerna har också lagts till en något omarbetad 
version av riktlinjer för intäktssponsring, vilket innebär att all övergripande reglering av 
sponsring, både där kommunen är sponsor och mottagare av sponsring nu finns i samma 
dokument. 

Viktiga förändringar 

Dokumentet är en omarbetning av de ursprungliga dokumenten där vissa delar har 
kartats ner och dispositionen har gjorts om för att öka läsbarheten.  
 
Nedan redovisas några viktiga förändringar i punktform: 
 

 Kommunstyrelsens tidigare beslut om kriterier för elitsponsring har förenklats 
och lagts till i dokumentet. Ingen förändring föreslås av de idrotter som ska 
kunna prövas för elitsponsring, 

 Tillägg har gjorts med att ingen sponsring ska ske till organisationer som inte 
fullgjort sina skyldigheter vad gäller skatter och sociala avgifter. (detta fanns 
tidigare endast i riktlinjer för intäktssponsring), 

 Vissa förtydliganden är gjorda av vad ett sponsringsavtal minst ska innehålla, 
 Bestämmelsen om att kommunstyrelsens ordförande får fatta beslut om 

sponsring upp till 50 tkr har tagits bort. (Kommunstyrelsen reglerar 
delegationsgränsen i dess delegationsordning) 

 Den maximala avtalstiden har förlängts till två år. Skälet till detta är att framför 
allt att kunna hantera elitsponsringen som vanligen redan nu skrivs på två år. 

Handläggning av sponsringsärenden 

Enligt nuvarande och föreslagna riktlinjer för sponsring är kommunstyrelsen ansvarig 
för alla beslut som rör kommunen som sponsor. Handläggningen av sponsringen sker 
vanligen via en arbetsgrupp med representation från kultur- och fritid, samhällsbyggnad 
och kommunledningskontoret för att koordinerat bedöma ansökningar och 
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sponsringsinsatser. En särskild e-tjänst är kopplad till ansökan vilket ger likvärdiga 
förutsättningar för sökanden och vid bedömningen samt ”en väg in” vid ansökningar. 
Utformning av handläggningsrutiner är kommunstyrelsens/kommunledningskontorets 
ansvar och regleras inte närmare i riktlinjerna. 

Särskilt om kommunen som mottagare av sponsring 

Nuvarande riktlinjer för intäktsponsring, dvs där en extern part sponsrar kommunal 
verksamhet antogs år 2007. Riktlinjerna bygger på att nämnderna själva antar 
bestämmelser som närmare reglerar hur sådan sponsring ska ske. 
Kommunledningskontorets efterforskningar visar att det endast tycks vara barn- och 
utbildningsnämnden som antagit sådana bestämmelser (år 2010) Frågor har ställts till 
respektive förvaltning i kommunen för att kartlägga omfattningen av 
intäktssponsringen. Svaren tyder på att sådan sponsring inte är vanligt förekommande.  
Kommunledningskontoret föreslår ändå att saken ska regleras av kommunfullmäktige i 
de fall det kan bli mer aktuellt i framtiden. Det är viktigt att sådan sponsring inte 
riskerar att utsätta mottagande verksamhet för sådan påverkan att objektiviteten kan 
rubbas eller ifrågasättas samt att upphandlingsregler beaktas. Detta framgår av 
riktlinjerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kommunikationsavdelningen 
Författningssamlingen 
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Dokumenttyp:  Riktlinje 
Dnr: KS 2021/648 

Antagen av:  Kommunfullmäktige 
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Riktlinjer för sponsring FÖRSLAG 
 
 
Riktlinjernas omfattning 
 
Dessa riktlinjer omfattar: 
 
1. kommunen som sponsor 
 
2. kommunen som mottagare av sponsring 
 

Sponsring, definition 
Med sponsring avses ett affärsmässigt avtalsförhållande med ömsesidiga 
förpliktelser, där kommunen tillhandahåller kontanta medel, varor eller tjänster i 
utbyte mot någon form av exponering av kommunens varumärke. 
 

1. Kommunen som sponsor 

Syfte  
Syftet med kommunens sponsring är att stärka kommunens varumärke och göra 
kommunen känd som besöksmål, mötes- och evenemangsstad, för inflyttning, för 
etablering av företag, som arbetsgivare och gentemot kommuninvånare. 

Ansvar 
Kommunstyrelsen är ansvarig för alla beslut som rör kommunen som sponsor. 
 
Kommunala bolag och stiftelser beslutar själva om sponsring men bör i 
tillämpliga delar beakta dessa riktlinjer i den egna verksamheten för att skapa 
gemensamma utgångspunkter för marknadsföringen. 

Sponsringsmedel  
Sponsring kan ske antingen med pengar eller i form av tillhandahållande av 
arbetsinsatser och/eller material/utrustning.  
 
Allt som kommunen sponsrar med ska värderas i kronor, så att sponsringens totala 
värde tydligt framgår. Detta gäller såväl eventuell reducering av anläggningshyra 
och extern marknadsföring som personella insatser och utbetalning av pengar. 
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Sponsringsobjekt 
Sponsring kan ske av  
 
1. Föreningar, t.ex. idrotts- eller kulturförening, eller andra organisationer. 
 
2. Evenemang som anordnas av en förening, organisation eller företag. 

Sponsring av föreningar och organisationer 
Sponsringen ska inriktas på föreningar och organisationer där marknadsföringen 
når eller kan förväntas nå en så stor spridning. 
 
Sponsringen kan inriktas på föreningens eller delar av föreningens eller organisa-
tionens löpande verksamhet och/eller speciella arrangemang som genomförs. 
 
Sponsringen bör i första hand inriktas på föreningar och organisationer som arran-
gerar tävlingar och sammankomster med deltagare både från kommunen, 
nationellt och/eller internationellt och där marknadsföringen kan förväntas nå en 
bred publik eller uppmärksamhet på annat sätt. 

Sponsring av evenemang 
Sponsringen av enskilda evenemang ska inriktas på sådana som  
 
 har hög organisatorisk status, t.ex. VM, EM eller SM, 
 når ett stort publikt intresse, 
 har en särskild inriktning som gör att evenemanget genom detta kan förväntas 

få stor uppmärksamhet. 
 ger massmedial uppmärksamhet utanför kommunen, 
 når en särskild målgrupp 

Särskilt om elitsponsring 
I syfte att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling av idrott på elitnivå i 
kommunen och därigenom stärka kommunens varumärke gäller följande: 
 
Elitsponsring riktar sig till idrottsföreningar med säte i Uddevalla tillhörande 
följande riksidrottsförbund och med plats i nedan angivna nivåer: 
 

 Svenska fotbollsförbundet, högsta och näst högsta serien nationellt, herr 
och dam, 

 Svenska handbollsförbundet, högsta och näst högsta serien nationellt, herr 
och dam, 

 Svenska friidrottsförbundet, deltagande i SM-final samt landslagsmeriter 
föregående/innevarande år, 

 Svenska simförbundet, deltagande i SM-final samt landslagsmeriter 
föregående/innevarande år, 

 Svenska innebandyförbundet, högsta och näst högsta serien nationellt, herr 
och dam, 

 Svenska parasportförbundet, representation i landslag. 
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Avtal om elitsponsring ska i normalfallet omfatta två år. Avtalet ska fortsätta gälla 
under avtalsår två oavsett om ovanstående nivå inte uppfylls. I övrigt ska en 
värdering av respektive elitsponsringsobjekt göras utifrån 
marknadsföringsperspektivet och särskilda bedömningskriterier nedan. 

Särskilda bedömningskriterier 
Förutom ovan nämnda förutsättningar ska följande beaktas till förmån för den 
sökande inför beslut om sponsring: 
 

 att det bedrivs aktivt arbete med social och ekologisk hållbarhet i 
organisationen eller vid ett visst arrangemang, 

 att det bedrivs aktivt arbete mot dopning inom idrotten (vid idrottsinriktad 
sponsring), 

 att föreningen, organisationen och/eller evenemanget även har andra 
sponsorer utanför kommunkoncernen, 

 att arrangemanget pågår fler än en dag och/eller är återkommande. 

Objekt som inte kan vara föremål för sponsring 
Kommunen sponsrar inte politiska partier, religiösa samfund eller enskilda 
personer. Ingen sponsring ska ske till organisationer som inte fullgjort sina 
skyldigheter vad gäller skatter och sociala avgifter.  

Sponsringsavtal 

Skriftliga avtal 

Sponsringsavtal ska alltid vara skriftliga. 

Innehåll  

Avtalet ska minst innehålla  
 

 Avtalspartens namn och organisationsnummer  
 Beskrivning/syfte med sponsringen 
 Sponsringen värde/belopp och utbetalning 
 Sponsorns åtagande  
 Mottagarens åtagande  
 Avtalstid  
 Redovisningskrav  
 Reglering av eventuell uppsägning och återbetalning 

Avtalstid 

Ett sponsringsavtal får omfatta högst 2 år. 
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Utbetalning 
Innan utbetalning sker ska kontroll göras om mottagaren har förfallna 
leverantörsskulder hos kommunen eller dess bolag. Om så är fallet ska 
sponsringsmedlen avräknas mot dessa innan utbetalning sker.  

Återbetalning 
Om ett evenemang eller arrangemang ställs in ska eventuell utbetald sponsring 
återbetalas om inte särskilda skäl föreligger eller annat avtalats. Samma gäller 
även för föreningar och organisationer som upphör med sin verksamhet under 
pågående avtalsperiod.  

Uppföljning 
Samtliga sponsringsavtal ska följas upp för att säkerställa att avtalet följts. Avtal 
längre än ett år ska följas upp årligen. 
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2. Kommunen som mottagare av sponsring 
 

Generella utgångspunkter 
Uddevalla kommun är positiv till att utomstående aktörer sponsrar verksamheter 
inom kommunen med iakttagande av dessa riktlinjer och av ansvarig nämnd 
antagna bestämmelser. 

Ansvar, nämndspecifika bestämmelser 
Varje nämnd beslutar i frågor om nämnden som mottagare av sponsring. Den 
nämnd som avser att ta emot sponsring ska i egna bestämmelser definiera syftet, 
hur detta förhåller sig till verksamhetens mål, hur efterlevnad av dessa riktlinjer 
ska säkerställas och övriga utgångspunkter som nämnden anser bör beaktas. 

Sponsringsmedel 
Sponsringen kan bestå av kontant ersättning, varor och tjänster. 

Vad kan sponsras 
Sponsringsavtal får inte avse finansiering av verksamhetens kostnader på ett sätt 
som kan medföra ett beroendeförhållande till sponsorn. Företrädesvis bör 
sponsring avse särskilda projekt t.ex. evenemang, seminarium, iordningsställande 
av planteringar, annonsutrymme i tidning, arrangemang för elever/brukare etc. 

Vilka kan sponsra 
Avtal om sponsring kan tecknas med företag och organisationer som uppfyller 
förutsättningarna i dessa riktlinjer. Sponsringssamarbete ska inte ske med 
politiska partier eller religiösa samfund. Samarbete ska heller inte ske om parten 
inte har fullgjort sina skyldigheter vad gäller skatter och sociala avgifter.  

Kommunens varumärke 
Sponsringen ska bidra till att stärka bilden av kommunen. Berörd nämnd ska 
därför säkerställa att samarbete inte sker med sponsorer vars verksamhet strider 
mot kommunens uppgifter och mål eller på annat sätt kan skada kommunens 
varumärke. 

Kommunalrättsliga principer 
Kommunalrättsliga principer samt upphandlingslagstiftningen ska särskilt 
beaktas. Berörd nämnd ska säkerställa att kommunen genom sponsring inte 
riskerar att utsätta sig för sådan påverkan att objektiviteten kan rubbas eller 
ifrågasättas.  

Skriftligt avtal 
Överenskommelse om sponsring ska ske genom skriftligt avtal mellan kommunen 
(berörd nämnd) och respektive sponsor. Avtalets omfattning bör följa vad som 
anges i avsnitt 1 ovan.  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2018-12-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 322 Dnr KS 2018/00848  

Kriterier för utökad sponsring av elitidrott, översyn av 
elitsponsring  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-24 § 217 om en komplettering av 
sponsringsanslaget med 1 mkr för riktade insatser inom elitidrott. Kriterier för utökad 
sponsring av elitidrott, daterad 2014-10-17 har använts som regelverk för ansökningar  
avseende särskilt anslag för elitsponsring.  
  
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-14 § 64 att uppdra till kommunstyrelsen att 
tillsätta en arbetsgrupp som ska se över regelverket för elitsponsring. Förslag till nytt 
regelverk ska vara klart senast december 2018. 
  
På kommunstyrelsens sammanträde den 28 mars 2018 valdes följande personer till 
arbetsgruppen; Evy Gahnström (V), Lars Eide Andersson (MP), Ingemar Samuelsson 
(S), Annelie Högberg (S), Torsten Torstensson (C), Rickard Olsson (L), Gösta Dahlberg 
(M), Kenth Johansson (UP), Thommy Carlin (SD) och Jonas Sandvall (KD). 
  
Arbetsgruppen har under hösten arbetat fram ett förslag till kriterier för utökad 
sponsring av elitidrott. 
 
Jonas Sandwall (KD) och Rolf Jonsson (L) yttrar sig i ärendet.         

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2018-12-10. 
Kriterier för utökad sponsring av elitidrott, 2018-12-10.  
Kriterier för utökad sponsring av elitidrott, 2014-10-17.      
                  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
  
att anta förslag till kriterier för utökad sponsring av elitidrott daterad 2018-12-10. 
 
Vid protokollet 
Annica Åberg 
 
Justerat 2018-12-20 
Ingemar Samuelsson, Rolf Jonsson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-12-20 intygar 
Annica Åberg 
 
Expedierat 2018-12-27 
Kommunikationsavdelningen  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2018-12-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
  

 

      
 



Kriterier för utökad sponsring av elitidrott 
2018-12-10 
KS Dnr 2018/00848 
 

 

Kriterier för utökad sponsring av elitidrott 

Syfte 

Syftet med kommunens särskilda sponsring för Elitidrottsföreningar är att skapa förutsättningar till 

en långsiktig utveckling av idrott på elitnivå. En sådan utveckling skulle gynna kommunens 

exponering, arbete med att stärka varumärket samt det allmänna idrottsintresset i Uddevalla. 

Elitsponsringen är inget generellt föreningsstöd, utan skall ses som ett komplement till den allmänna 

sponsring som riktas till övriga idrottsföreningar. Den riktar sig till idrottsföreningar på senior elitnivå 

inom sporter som Kommunstyrelsen särskilt beslutat om. För att ge avsedd effekt och förutsättningar 

till långsiktigare satsningar skall avtal och beslut normalt gälla två år. Avtal kan avbrytas om 

Uddevalla kommun anser att föreningen inte följer upprättat avtal eller inte uppfyller avsedda 

värdegrunder. 

Kriterier för sponsring 

Föreningen skall bedriva en verksamhet som skall vara samhällsnyttig och bygga på de värdegrunder 

som är förenlig med Uddevalla kommun och Riksidrottsförbundet beslut och verksamhet. 

 Sponsringen skall riktas till en förenings angiven verksamhet. 

 Verksamheten skall bidra till att öka kännedomen om Uddevalla kommun på en hög nationell 

eller internationell nivå. 

 Ge massmedial uppmärksamhet utanför kommunen. 

 Ha en stor målgrupp utanför kommunen. 

 Stärka varumärket för Uddevalla kommun. 

 Medverka till inkludering av barn, ungdomar och vuxna i samhällslivet. 

Syftet med sponsringen är också att öka antalet besökare till kommunen. 

 Ha turistekonomiska effekter 

 Ha stort värde för kommunmedborgarna 

 Föreningen skall ha sitt säte i säte i Uddevalla kommun. 

Förening som mottar sponsring skall: 

 Göra de motprestationer som regleras i avtal. 

 Redovisa hur sponsringen kommer att användas och vilken nytta den kommer att medverka 

till. 

 Redovisa vilka målgrupper som nås som exempelvis publiksiffror och medialt utrymme. 

 

Elitsponsringens omfattning 

Avtal kan tecknas med förening eller klubb som har lag eller enskilda utövare på en hög nationell 

eller internationell nivå. Den skall motsvara det egna idrottsförbundets kriterier för att räknas som 

elitförening. Därmed skall föreningen kunna bidra till kommunens positiva utveckling. 



Kriterier för utökad sponsring av elitidrott 
2018-12-10 
KS Dnr 2018/00848 
 

 

Beslut om sponsringssamarbete hanteras av Kommunstyrelsen efter beredning av dess presidium. 

Sponsringen skall handläggas objektivt och affärsmässigt utifrån fastställda kriterier. 

För att ge tydliga förutsättningar och stärka idrotter som har särskilt intresse för Uddevalla kommun 

beslutar och reviderar Kommunstyrelsen vilka sporter/ idrottsförbund som kan efterfråga 

Elitsponsring. 

Berörda idrotter 

Föreningar och klubbar tillhörande följande idrottsförbund kan för närvarande prövas för 

Elitsponsring. 

1. Fotboll 

2. Handboll 

3. Friidrott 

4. Simning 

5. Innebandy 

6. Parasport 

 

Då idrottsförbundens benämning av elit kan vara oklar, gör Kommunstyrelsen följa tolkning 

idrott elitnivå 

Fotboll Högsta och näst högsta serien nationellt Herr och Dam 

Handboll Högsta och näst högsta serien nationellt Herr och Dam 

Friidrott Deltagande Senior SM final samt landslagsmeriter föregående/innevarande år 

Simning Deltagande Senior SM final samt landslagsmeriter föregående/innevarande år 

Innebandy Högsta och näst högsta serien nationellt Herr och Dam 

Parasport Representation i landslag 

  

  

 

Uddevalla december 2018 

 

Ingemar Samuelsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Uddevalla Kommun 



UaFS 17/2005  00.28 
  Blad 1 

  

RIKTLINJER FÖR SPONSRING FÖR UDDEVALLA KOMMUN 
 
Fastställda av kommunfullmäktige den 12 januari 2005, § 11 
 
Kommunens vision 
”Uddevallas invånare skall ges förutsättningar för en god livskvalitet.” Detta är den 
övergripande inriktningen i kommunens vision. All verksamhet, och därmed även 
sponsring, skall ha visionen som utgångspunkt i arbetet.  
 
De bedömningar som görs och beslut som tas enligt dessa riktlinjer skall knyta an till 
visionen och dess innehåll. 
 
Utgångspunkt 
Kommunen är en huvudsakligen skattefinansierad verksamhet med ett tydligt ansvar 
mot invånarna att skattemedlen används på ett ansvarsfullt sätt. Invånarna skall 
känna förtroende för att verksamheterna bedrivs på saklig, oberoende och neutral 
grund. I de frågor som rör sponsring krävs därför en noggrann bedömning i varje 
enskilt fall.  
 
Syfte  
Syftet med kommunens sponsring är att marknadsföra kommunen och göra kommu-
nen känd både inom och utanför kommungränsen. Sponsringen bygger på ett eko-
nomiskt samarbete som innebär att kommunen stödjer den andra parten med pengar 
eller tjänster mot omnämnande eller annat offentliggörande, reklamutrymme, att 
föreningar/medlemmar ställer upp för kommunen i viktiga sammanhang och/eller att 
föreningen åtager sig vissa uppgifter. 
 
Marknadsföringen skall rikta sig till kommunens invånare och företag, möjliga in-
flyttare och företag för ev. etablering samt till befintliga och möjliga besökare i 
kommunen. 
 
Inriktningen av sponsringen skall styras av hur varumärket Uddevalla kommun skall 
marknadsföras och vad kommunen vill vara känt för. 
 
Typ av sponsring 
Sponsring kan ske antingen med pengar eller i form av tillhandahållande av arbets-
insatser och/eller material/utrustning. För arbetsinsatser skall åtagandet vara ett led i 
kommunens arbete med sysselsättningsskapande åtgärder. 
 
Sponsringsobjekt 
Sponsring kan ske av: 
 
• idrottsföreningar 
• kulturföreningar 
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• organisationer 
• evenemang 
• företags arrangemang. 
 
Generellt 
Inriktningen av sponsorsinsatserna skall styras av kommunens vision och varu-
märkesinriktning. 
 
Allt som kommunen ställer upp med skall värderas i kronor, så att det tydligt framgår 
vad man satsar. Detta gäller såväl ev. reducering av anläggningshyra och extern 
marknadsföring som personella insatser och direkt ekonomiskt stöd. 
 
Föreningar och organisationer 
Sponsringen inriktas på föreningar och organisationer där marknadsföringen når eller 
kan förväntas nå en så stor spridning som möjligt inom kommunen, nationellt 
och/eller internationellt. Sponsringen kan inriktas på föreningens eller organisa-
tionens löpande verksamhet och/eller speciellt(a) arrangemang som genomförs. 
Sponsringen bör i första hand inriktas på föreningar och organisationer som arran-
gerar tävlingar, sammankomster med deltagare både från kommunen, nationellt 
och/eller internationellt och där marknadsföringen kan förväntas nå en bred publik 
eller uppmärksamhet på annat sätt. 
 
Vid sponsring av idrottsföreningar vars representationslag deltar i seriesystem bör 
nivån i seriesystemet och graden av exponering, beaktas vid beslutet. Se bilaga. 
 
Sponsorsinsatser med kulturföreningar bestäms utifrån hur stor målgrupp som nås 
med marknadsföringen, förväntad eller faktisk publiktillströmning till evenemang, 
uppmärksamhetsvärde, massmedial bevakning o dyl. Sponsringen kan inriktas på 
föreningens löpande verksamhet och/eller speciellt(a) arrangemang som genomförs. 
 
Evenemang 
Sponsringen inriktas på evenemang som har antingen 
 
• hög organisatorisk status (VM, EM eller SM) 
• stort publikt intresse 
• en särskild inriktning som gör att evenemanget genom detta kan förväntas få stor 

uppmärksamhet. 
 
Företags arrangemang 
Sponsring kan ske av evenemang och arrangemang som anordnas av företag och där 
kommunen kan förväntas nå ut med marknadsföring av kommunen. Sponsringen 
bestäms utifrån förväntad eller faktiskt deltagarantal, publiktillströmning, uppmärk-
samhetsvärde, massmedial bevakning o dyl. 
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Jämställdhet 
Kommunens sponsring skall utgå från ett jämställdhetsperspektiv mellan män och 
kvinnor. Sponsringen skall därför ske så att den aktivt främjar jämställdheten i sam-
hället. 
 
Gemensam sponsring 
Kommunen vill arbeta med inriktningen att sponsring skall vara en angelägenhet för 
flera intressenter. Sponsringen bör därför inriktas på föreningar, organisationer och 
evenemang där även andra sponsorer medverkar. 
 
Incitament 
Sponsringsavtal bör utformas på sådant sätt att det skapar incitament att vidga kret-
sen av mottagare av marknadsföringen samt att locka till att tillskapa fler och nya 
evenemang. 
 
Vid nya sponsringsåtaganden med återkommande genomförande kan kommunens 
åtagande vara större vid första tillfället för att sedan successivt minska. 
 
Utformning 
All marknadsföring enligt dessa riktlinjer skall utformas enligt kommunens grafiska 
profilprogram.  
 
Skriftliga avtal 
För att tydliggöra för alla parter syfte och omfattning skall skriftliga avtal alltid upp-
rättas. 
 
Tid 
Avtalen bör inte omfatta mer än ett år i sänder eller ett evenemang åt gången. 
 
Återbetalning 
Om ett evenemang eller arrangemang ställs in skall ev. utbetald sponsring återbe-
talas. Samma gäller även för föreningar och organisationer som upphör med sin 
verksamhet under pågående avtalsperiod. 
 
Uppföljning 
Beslutade större insatser bör följas upp för att om möjligt bedöma effekterna av 
sponsringen. 
 
Ansvar 
Kommunstyrelsen är, i egen regi eller genom uppdrag till Uddevalla Evenemangs- 
och TuristForum AB, ansvarig för all sponsring för kommunen. Kommunstyrelsen 
äger rätt att delegera till kommunstyrelsens ordförande att besluta om sponsorsavtal 
där åtagandet uppgår till max 50 tkr. 
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Administrationen, genom informationsavdelningen, ansvarar för framtagandet av 
erforderligt material för varje avtal. 
 
Kommunala bolag och stiftelser 
Bolag och stiftelser är självständiga juridiska personer. Styrelserna i dessa har fullt 
ansvar för verksamheten. Styrelserna självständigt fattar beslut i frågor som rör 
sponsring.  
 
Bolagen och stiftelserna bör dock i tillämpliga delar beakta dessa riktlinjer i den egna 
verksamheten för att skapa gemensamma utgångspunkter för marknadsföringen. 
 
 
Bilaga   Vägledning för sponsring av idrottsföreningar 
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 Bilaga 
 
Vägledning för sponsring av idrottsföreningar 

 
Kategori 1 Högsta serien inom fotboll och ishockey 
 Internationellt stort evenemang 
 
Kategori 2 Högsta serien inom handboll, bandy, basket och innebandy 
 Nationellt stort evenemang 
 
Kategori 3  Näst högsta serien inom fotboll, ishockey, handboll 
 Nationellt medelevenemang 
 
Kategori 4  Högsta serien inom volleyboll, tennis, bordtennis, bowling eller 

motsvarande 
 Tredje högsta serien inom fotboll 
 Nationellt litet evenemang 
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RIKTLINJER FÖR INTÄKTSSPONSRING  
 
Antagna av kommunfullmäktige den 10 oktober 2007, § 264 
 
1. Generella utgångspunkter 
Uddevalla kommun är positiv till att utomstående aktörer sponsrar verksamheter 
inom kommunen med iakttagande av dessa riktlinjer och av resp. nämnd antagna 
bestämmelser. 
 
Allmänheten skall alltid känna förtroende för kommunens verksamhet och att denna 
bedrivs på ett objektivt och opartiskt sätt. Varje form av sponsring från utomstående 
aktör skall därför innefatta en noggrann värdering av möjligheterna med sponsringen 
i förhållande till riskerna. 
 
Sponsring får inte ske så att kommunens eller verksamhetens opartiskhet eller 
objektivitet vid beslutsfattande rubbas eller kan ifrågasättas. 
 
2. Definition 
Med intäktssponsring avses en ömsesidig överenskommelse där en extern aktör 
lämnar ersättning (kontanta medel, varor eller tjänster) och kommunen upplåter plats 
för exponering av företagsnamn, varumärke etc. Sponsringen skall vara ett samarbete 
till ömsesidigt nytta för båda parterna. 
 
3. Kommunikationsregler 
Innehållet i de av kommunstyrelsen beslutade kommunikationsreglerna skall beaktas. 
 
4. Vad kan sponsras 
Sponsringsavtal får inte avse finansiering av verksamhetens baskostnader utan enbart 
särskilda projekt el motsv. Sponsring av verksamheter som svarar för 
myndighetsutövning är inte tillåten. 
 
5. Vilka kan sponsra 
Avtal om sponsring kan tecknas med företag och organisationer som uppfyller 
förutsättningarna i dessa riktlinjer. 
 
6. Likställighetsprincipen 
Vid aktivt arbete med sponsring bör iakttagande av likställighetsprincipen ske. 
Sponsringsavtal får inte tecknas som innebär att en viss sponsor erhåller exklusiv rätt 
till detta. 
 
7. Kontroller 
Kontroll skall ske av att den utomstående aktören har fullgjort sina skyldigheter vad 
gäller skatter och sociala avgifter. Avtal får inte ske med företag eller organisation 
som inte fullgjort dessa skyldigheter. 
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8. Skriftligt avtal 
Överenskommelse om sponsring skall ske genom skriftligt avtal mellan berörd 
nämnd och respektive sponsor.  
 
9. Miljöaspekter 
Sponsring får inte ske från företag eller organisationer som skadar människor eller 
miljö. 
 
10. Etiska värderingar 
Kommunen skall inte ingå sponsoravtal med företag eller organisationer med etiska 
värderingar som inte överensstämmer med kommunens uppgifter eller mål. 
Sponsring får inte ske från företag eller organisationer som arbetar inom vapen- eller 
tobaksindustrin, med tillverkning av alkohol eller med kommersiell spelverksamhet. 
 
11. Nämndsspecifika bestämmelser 
Den nämnd som avser att ta emot sponsring skall i egna bestämmelser definiera 
syftet och hur detta förhåller sig till verksamhetens mål och de övriga 
utgångspunkter som nämnden anser bör beaktas. 
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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. 
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Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Författningssamlingen 
Samtliga nämnder 
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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) 
 

Beslutsunderlag 

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

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Flerårsplan 2023-2025 med sammanställd budget 2023. 
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Malin Krantz  Micaela Fondin 
Kommundirektör Budgetcontroller 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samtliga nämnder 
Kommunala bolag/förbund/stiftelser 
ekonomirapportering@uddevalla.se 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  4 (80)  
 

 

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 
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 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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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.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  23 (80)  
 

 

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 

 



  26 (80)  
 

 

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 

2021 

Prognos 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Kommunen 436 697 811 662 1 153 

Uddevalla Energi AB 0 0 0 0 0 

Uddevalla Hamnterminal AB 61 93 164 225 236 

Uddevalla Omnibus AB 35 30 49 115 27 

Uddevalla Turism AB 3 4 0 200 90 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 1 0 0 6 6 

HSB stiftelse Jakobsberg i Uddevalla 127 163 68 150 180 

Stiftelsen Ljungskilehem 0 0 65 65 0 

Gustafsbergsstiftelsen 0 3 0 1 1 

Uddevalla Vatten AB 1 0 0 0 0 

Västvatten AB 160 194 240 245 261 

Mitt Bohuslän 4 0 0 0 0 

Totalt  834 1 188 1 407 1 675 1 962 
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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 



  33 (80)  
 

 

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 - 



  55 (80)  
 

 

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. 
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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 
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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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BILAGA 1 BERÄKNING DEMOGRAFI  
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 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2023-01-04 Dnr KS 2022/00594 

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Anders Brunberg 
Telefon 0522-69 60 00  
Anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Svar på revisionsrapport 2022-granskning av kommunens 

arbete med detaljplaner och trafikplanering 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har granskat kommunen arbete med detaljplaner och 
trafikplanering. Slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för 
ansvarsprövning är att samhällsbyggnadsnämnden delvis bedriver en tillräcklig styrning 
och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess, men att analys samt riskhantering 
och uppföljning bör utvecklas. 
 
De slutsatser granskningen beskrivit delas av kommunledningskontoret. 
Revisionsrapportens innehåll bedöms således vara relevant och de rekommendationer 
om utvecklingsområden kring trafikplanering vid exploateringar av äldre detaljplaner, 
skall ses över. På samma sätt ges förslag på att kommunstyrelsen i sin uppsiktsplikt, 
följer upp Samhällsbyggnadsnämndens inre arbete med handläggningstider av 
detaljplaner. Förslaget sammanfattas i att framledes minimera risker genom ökad 
systematisk uppföljning av trafiksituationer vid detaljplanearbetet och prioriteringar 
kring resurser. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-04. 
Följebrev till kommunstyrelsen. 
Revisionsrapport granskning av kommunens arbete med detaljplaner och 
trafikplanering. 
Kortrapport granskning av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering. 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att översända kommunledningskontorets tjänsteskrivelse som svar på 
revisionsrapporten. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
att godkänna kommunstyrelsens svar. 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2023-01-04 Dnr KS 2022/00594 

  

 

 

 

Malin Krantz  Anders Brunberg 
Kommundirektör Avdelningschef Hållbar Tillväxt 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kommunens revisorer 



 Revisionsrapport 2022 
 Genomförd på uppdrag av revisorerna 
 November 2022 

 

  

 

 

 

 

 

 

Uddevalla kommun 
Granskning av kommunens arbete med 

detaljplaner och trafikplanering  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

Innehållsförteckning 

 

Sammanfattning ...................................................................................................................3 

1. Inledning ......................................................................................................................4 

1.1. Bakgrund ................................................................................................................. 4 
1.2. Syfte och revisionsfrågor ......................................................................................... 4 
1.3. Ansvarig nämnd samt avgränsningar ...................................................................... 4 
1.4. Revisionskriterier ..................................................................................................... 4 
1.5. Metod och genomförande ....................................................................................... 5 

2. Styrning och uppföljning av detaljplanearbetet ........................................................6 

2.1. Ansvarsfördelning avseende detaljplanprocessen ................................................... 6 
2.2. Detaljplanprocessen är tydligt dokumenterad med stöddokument och checklistor ... 6 
2.3. Trafikplanering beaktas i arbetet med nya detaljplaner ............................................ 7 
2.4. Beaktandet av trafikplanering vid exploatering på äldre detaljplaner skiljer sig åt .... 7 
2.5. Stickprov av trafikplanering i fyra äldre detaljplaner med tillhörande bygglov .......... 7 
2.6. Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt fullmäktiges uppdrag effektivisera 

detaljplanprocessen ................................................................................................ 9 
2.7. Det finns en prioritering för framtagande av detaljplaner ......................................... 9 
2.8. Handläggningstider för detaljplanerna har ökat ......................................................10 
2.9. Det finns en risk att ekonomiska och personella resurser för arbetet med 

detaljplaner täcker inte hela uppdraget ...................................................................11 
2.10. Bedömning .........................................................................................................12 

3. Samlad bedömning ................................................................................................... 15 

3.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna ......................................................................15 
3.2. Slutsats ..................................................................................................................16 
3.3. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer ......................................16 

Bilaga 1: Bakgrund ............................................................................................................. 17 

Bilaga 2: Revisionskriterier ............................................................................................... 18 

Bilaga 3: Iakttagelser från stickprovsgranskningen ........................................................ 20 

3.4. Folkets Park ...........................................................................................................20 
3.5. Östberget ...............................................................................................................20 
3.6. Rimnersvallen ........................................................................................................20 
3.7. Ljungskileskolan .....................................................................................................21 

Bilaga 4: Intervju och dokumentförteckning .................................................................... 23 

Bilaga 5: Prioriteringsordning av detaljplaner ................................................................. 28 

 



 
 

3 

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.   
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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 



 
 

14 

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 



 
 

19 

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. 

  



 
 

20 

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 
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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 



 
 

26 

 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 
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 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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Kommunens revisorer 

 

 

 

      

     

    

  

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 

kommunens tillväxttakt. 

- säkerställt att trafikplaneringen beaktas inom nuvarande detaljplanearbete.  

- inte säkerställt att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid beslut om investering 

inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör.  

 

Sammanfattningsvis visar granskningen att det finns 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.  

 

Granskningsrapporten innehåller rekommendationer till samhällsbyggsnämnden och 

kommunstyrelsen och översänds med önskemål att erhålla svar på vilka åtgärder som ämnar vidtas 

med anledning av rekommendationerna som redovisas i rapporten. Svar önskas elektroniskt till 

thomas.edin@se.ey.com senast 2023-02-02. 

 

Uddevalla den 2 november 2022 

 

 

 

Tomas Amlöv                                    Christian Persson                        Carl-Johan Sernestrand  
Ordförande                                        1:e vice ordförande                      2:e vice ordförande 
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Enhetschef Said Osman 
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Slutredovisning av Överenskommelse om idéburet offentligt 

partnerskap (IOP) avseende ensamkommande som fyller 18 

år och unga tredjelandsmedborgare 15-24 år 

Sammanfattning 

20 december 2017 tecknades den första överenskommelsen om Idéburet Offentligt 
Partnerskap (IOP) mellan Föreningen Agapes vänner UMT (Uddevalla, Munkedal, 
Tanum), Ljungskile Folkhögskola, Svenska Kyrkan Uddevalla Pastorat, Rädda Barnen 
Region Väst och Uddevalla kommun avseende ensamkommande som fyller 18 år 
Bakgrunden var att regeringen utfärdade flera tillfälliga kommunbidrag för att 
underlätta för de asylsökande ungdomar som anlände 2014 och 2015 att bo kvar i 
kommuner runt om i Sverige under asylprocessen även efter att de fyllt 18 år. Medel 
fördelades proportionellt till kommunerna utifrån hur många inskrivna asylsökande 
ensamkommande barn och unga som väntade på ett slutligt avgörande i sitt asylärende i 
respektive kommun. För Uddevallas del innebar det 3 992 935 kr 2017, ytterligare 
bidrag 2018 som inte använts i detta IOP, och 1 548 302 kr 2019. Det har sedan 2015 
funnits ett stort engagemang bland Uddevallas medborgare och idéburna organisationer 
för denna grupp och en särskild förening bildades för ändamålet 2017. Detta såg 
kommunen positivt på och de ville tillvarata engagemanget i ett idéburet offentligt 
partnerskap. Sedan 2017 har IOP-avtalet förlängts i olika omgångar. 
 
December 2020 togs beslut om en ändrad inriktning för partnerskapet, samt förlängning 
av avtalet fram till 2022-12-31. Rädda Barnen sökte och blev beviljade nationella 
AMIF-medel (Asyl, migrations och integrationsfonden) till projektet Ung Kraft samma 
år, vilket gjorde att de kunde växla upp kvarvarande 480 000 kr till 1,9 mkr för 
lönekostnader i IOP-avtalet under 2021 och 2022. Målgruppen i AMIF-projekt Ung 
Kraft var unga tredjelandsmedborgare 15 - 24 år. Den ändrade inriktningen, som 
definierades via AMIF-projektet, innebar att målgruppen ändrades till att gälla s.k. unga 
tredjelandsmedborgare (TLM) 15-24 år där målsättningen var att skapa förutsättningar 
för hållbar försörjning och varaktig integration på arbetsmarknaden, samt att stärka 
deras förutsättningar att i slutändan få ett permanent uppehållstillstånd så att de får 
stanna i Sverige. En grupp med särskilt fokus var de unga tidigare ensamkommande 
som väntar på beslut eller har fått temporära uppehållstillstånd via nya gymnasielagen.  
AMIF-projektet Ung Kraft baseras på tre interagerande delar för att uppnå varaktig 
integration; Hälsa & självkänsla, Kunskap & kompetens, samt Nätverk & arbetsliv. I 
slutredovisningen beskrivs resultatet och effekten av Ung kraft inom dessa områden. 
Slutrapporten beskriver även vilka resultat och effekter som hela partnerskapet har gett 
efter dessa år.  
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-03 
Slutrapport av överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap avseende 
ensamkommande som fyller 18 år och unga tredjelandsmedborgare. 
Överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap avseende ensamkommande som 
fyller 18 år och unga tredjelandsmedborgare. 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av IOP avseende ensamkommande som fyller 18 år och 
unga tredjelandsmedborgare.   
 
 
 
 
Malin Krantz  Said Osman 
Kommundirektör Enhetschef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



Antagen av kommunstyrelsen Z0ZO-12-16 S 37g

överenskommelse om ldeburet
Offent ligt Partnerskap

mellan Föreningen Agapes vänner, Ljungskile
Folkhögskola, svenska Kyrkan uddevalra
Pastorat, Rädda Barnen Region Väst och
Uddevalla kommun

överenskommelse om ldéburet Offentligt Partnerskap
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Bakgru ndsförutsättni n gar för överenskom me lsen
Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt håttbart Uddevatta genom att
stärka samspelet meltan den idéburna och offenttiga sektorn. Måtet med
överenskommelsen är att syntiggöra och stärka den idéburna sektorns sjätvständiga och
oberoende roll som röstbärare och opinionsbitdare, samt att utveckta möjtigheterna för
den idéburna sektorn att utgöra en viktig aktör inom vätfärdsutvecktingen. Den
verksamhet som avses med denna överenskommetse är sådan som ses som särskitt
angetägen för befotkningen i Uddevatta. Med anledning av detta vi[[ kommunstyretsen i
Uddevalla ha en diatog om, och överenskommelse, kring innehått och måtsättningar för att
kunna säkra verksamheten ekonomiskt. Verksamheten passar inte inom ramen för
föreningsbidrag eftersom parterna i denna överenskommelse är eniga om vikten av att
säkra verksamheten ekonomiskt och dessutom säkerstätla verksamhetens måt, via en
kontinuerlig diatog parterna emettan, trygga det ömsesidiga tärandet och skapa
förutsättningar för tångsiktighet.

Ett idéburet offentl,igt partnerskap, lop, ger möjtighet för båda parter att på ett
jämbördigt sätt uppfytta syfte och måt.

"Den idéburna sektorn" är ett samtingsbegrepp för organisationer som främjar ett värde,
ett må[ elter en idé som gynnar attmän-etter medtemsintresset, men som inte är
ekonomiskt vinstdrivande eller en del av staten elter kommunen. Det kan röra sig om
ideeIta föreningar, trossamfund elter stiftetser.

Uddevalta kommun vitl skapa överenskommetser om idéburet offenttigt partnerskap, lOp, i
syfte att dessa ska utgöra ett komptement titt andra kommunata och privata utförare, av
vätfärdstjänster.

Värdegrund
Partnerskapet ska bygga på respekt inför varandras otika förutsättningar, öppenhet och
diatog som karaktäriseras av ömsesidig tittit, tyhördhet och förståetse. Också tångsiktighet,
transparens och acceptans för kritik är centralt. Överenskommetsen vitar på varsam och
respektfull hantering av de offenttiga medel som möjtiggör verksamheten.

Parternas samarbete ska kännetecknas av öppenhet, prestigetöshet och gemensamt
lärande i syfte att kontinuertigt utveckla verksamheten och dess arbetsmetoder.

Parter i överenskommelsen
Offentliq sektor: Uddevatta kommun, kommunstyrelsen, Varvsvägen 1 | postadress:
Uddevatla kommun, 451 81 Uddevatta
Organisationsnummer: 212000 - 1 397

ldéburen sektor: Föreni ngen Agapes vänner, Postadress: c/o Maria Ohtsson,
Skättäckerödsvägen 14, 459 32 Ljungskite
Organisationsnummer: 802512- 647 g

Föreningen Agapes vänner är en ideetl förening bestående av medlemmar som engagerar
sig för ensamkommande unga. Måtsättningen är att hjätpa de unga ensamkommande att bo
kvar i hemkommunen och att ge stöd under asyt- och etabteringsprocessen.
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Sv Kyrkan, Uddevalla pastorat, Box262 451 17 Uddeva[a
Organisationsnummer: 252001- 5385

Svenska Kyrkan är Sveriges största kristna trossamfund. I organisationen rymma en
mångfatd utav möten och verksamheter, både i sverige och utomlands.

Ljungskite fotkhögskota, vatdemar svenssons Väg 11,4s9 31 Ljungskite
Organisationsnummer: 858500-29g6

Ljungskile fotkhögskola är en fotkhögskola som tigger i Liungskile i Bohustän. Skotan har
pl'ats för 250 studerande varav hätften av dessa har ptats på skotans internat.

Rädda Barnen Region Väst, 10788 Stockhotm
Organisationsnummer: 802002-8638

l?¿9q Barnen Region Väst är del av Rädda Barnens Sverigeprogram och verkar för barns
rättigheter i Sverige med fokus på barn i migration, barn-i socloekonomisk utsatthet och
barn utsatta för våtd. Detta görs både genom direktstöd och politiskt påverkansarbete.

De idéburna organisationerna är icke vinstdrivande, partipotitiskt obundna och arbetar
utifrån alta människors tika värde. organisationernas arbete utgttr iaväf åit m"ruatde för
de människor de möter, som ett komptement til,t Uddevatta kommuns ordinarie
verksamheter genom en form som de offenttiga aktörerna inte kan erbjuda.

Bakgrund

Uddevalta kommun har på uppdrag utav Migrationsverket tagit hand om ensamkommande
ftykting barn. uppdraget upphör när de är över 1går, myndiga och övergår då i
migrationsverkets ansvar under asytprocessen. Regeringen har utfärdat ftera tittfättiga
kommunbidrag för att underlätta för dessa asytsökande ungdomar att bo kvar i kommunen
under asytprocessen. Under 2015 kom mer än 35 000 ensamkommande barn och unga ti[
Sverige för att söka asyt. Detta har medfört att många av de som kommit har fått vänta
tänge på ett stutgittigt besked om de får stanna i Sverige och hunnit rota sig i den kommun
där de bott under väntetiden. Dessa medet fördetas proportionettt titt kommunerna utifrån
hur många inskrivna asytsökande ensamkommande barn och unga som väntade på ett
stuttigt avgörande i sitt asytärende i respektive kommun per olika datum under ären 2017,
2018 och 2019. För Uddevattas del innebar det 3992935 kr 2017, yttertigare bidrag Z01g
som inte använts i detta lOP, och 1 548 302 kr 2019. Asytsökande vuxna är i normatfattet
ett stattigt ansvar och staten är skytdig att erbjuda boende i ett antäggningsboende. Det är
och har varit upp tilt varje kommun att avgöra hur de tittfättiga bidragen ska användas. Det
finns ett stort engagemang btand Uddevattas medborgare och idéburna organisationer för
denna grupp och en särskitd förening har bitdats för ändamåtet. Detta ser kommunen
positivt på och vitt ta tittvara på engagemanget i ett ideburet offentligt partnerskap. Under
perioden 2017'2020 har ideett sektor bidragit med över 28000 ideetta timmar vitket
motsvarar ca 6,5 mitjoner kr.
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Övergripande måt:

!.fupu förutsättningar för håttbar försörjning och varaktig integration på arbetsmarknaden
för unga tredjelandsmedborgare (TLM) 15-24 âr.

Projektmåt
Öka unga 1?'?4 år (TLM) dettagande i och tittgång titt arbets- och studietiv genom att stärkt
egenmakt, hätsa och nätverk

vid stutet av 2020 finns det ca 800 000 kr kvar i lop:et och av dessa kommer
480 000 kr användas som egeninsats i ett AM|F-projekt UNG KRAFT som Rädda Barnen
ge¡omför på 6 orter I Sverige. Detta projekt nar tótt fitt att der finns tSOZ qanst i
uddevalta kommun under heta 2021 och större deten av z0zz.

Det övergripande måtet i överenskommelsen har varit att måtgruppen som är asytsökande
istättet för att placeras på migrationsverkets antäggningsboenãe uianför kommunen kan bo
kvar i kommunen och ta del utav den gemenskap iõm erO¡uOs i form av otika aktiviteter.
Detta för att skapaen bättre och tryggare struktur för en-håttbar integration. De ftesta i
den ursprungtiga målgruppen har nu fått uppehåttstittstånd och därmeã har fokus ändrats
titt att futtfötja studier som ett steg titt god etabtering och integration på
arbetsmarknaden.

Mål med verksamheten

Målen i överenskommelsen inkluderar måten i projektet uNG KRAFT.

Detmåt 1 - Hätsa och sjätvkänsta
Projektet har bidragit til[ en ökad psykosocial hätsa och sjätvkänsta hos måtgruppen genom
att ti tthandahåttit gruppverksamhet, hätsoträffar och samtatsstöd.

Detmåt 2 - Kunskap och kompetens
Projektet har erbjudit unga att delta i jobbcoachning, studiestöd, validering och informetla
kompetensinstatser.

Detmåt 3 - Nätverk och arbete
Projektet har genererat att unga har fått tittgång titt praktikplats, sommarjobb och/eler
aktivt engagemang i föreningstivet.

Komptetterande insatser för ett fåtat personer som fortfarande är i asylprocess btir
ekonomiskt boendestöd under 2021.

överenskommelsens utgångspunkt -

Regeringen har utfärdat ftera tittfättiga kommunbidrag för att underlätta för dessa
asylsökande ungdomar att bo kvar i kommunen under asylprocessen. Regeringen har vatt
ett enkett system för att fördeta pengarna, så att de säkert ska kunna komma kommunerna
titt det. Fördetningen av medel baserar sig på hur många ensamkommande unga i
målgruppen som var boende i kommunen-under otika faststättda datum ZO17, ZO1g och
2019. Det är atttså bara kommuner som hade ungdomar boende i kommunen som kunde få
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medel. Däremot görs ingen efterhandskontrott av hur många ungdomar som faktiskt bor
kvar i kommunen efter de faststättda datumen. Det skutte kräva en administrativ hantering
vid Migrationsverket som skulte medföra att medlen skutte bti svåra att betata ut titt
kommunerna. Genom god hushåttning av dessa bidrag i IOP:et finns det medel kvar att
lägga som egeninsats i UNG KRAFT och fortsätta att stötta den ursprungtiga ptus en bredare
måtgrupp att futtfötja studier som ett steg titt god etabtering och integration på
arbetsmarknaden.

Insatser, eller strategier för att nå målet
Genom att samordna de ideetta krafterna undertättas att nå målen i överenskommelsen
och projektet UNG KRAFT.

Arbetet ska bidra titt håttbar försörjning och varaktig integration i arbetstivet för
Unga (TLM) 15-24 år. Unga har behov aÝ, och efterfrågar, stod för att må bättre, bti en det
av samhältet och få ett arbete. Att redan under studiãtiden komma i kontakt ré¿, o.ft fi
in en fot på, arbetsmarknaden ökar möjtigheterna titt det.

UNG KRAFT baseras qå !.t" interagerande delar för att uppnå varaktig integration: 1)
Hätsa & självkänsta," 2) Kunskap & kompetens, samt 3) Ñätverk & arbãtstivl Dettagarna
l<ommer erbjudas både grupp-och individstöd då det har visat ge störst effekt. pi
individnivå förväntas UNG KRAFT resuttera i förbättrad hätsa oãn s¡atvfansta, mer kunskap
om arbetsmarknaden, ökade kompetenser och större nätverk som 

-kan 
te¿a titt arbete.

Långsiktigt förväntas projektet öka syssetsättningen hos unga samt bidra titt minskade
samhättskostnader.

UNG KRAFT, som är ett nationettt projekt på 6 orter i Sverige, kommer ge möjtighet att
dra nytta av de erfarenheter, kontakter och nätverk som skapas i det större projektet.

Målgrupp för insatserna, samt målgruppens ansvar/detaktighet
Måtgruppen för arbetet är unga 15-24 år tredjetandsmedborgare (TLM) som är tagtigen
bosatta i sverige som befinner sig i uddevatta. I måtgruppen inktuderas både
ensamkommande unga både över och under 18 år, unga som migrerat tiltsammans med sin
famitj samt unga som kom titt Sverige som ensamkommande men nu återförenats med sin
famitj i Sverige. En specifik grupp inom måtgruppen är de unga tidigare ensamkommande
som väntar på beslut etler har fått temporära uppehåttstittstånd via nya gymnasietagen.
Deras förutsättningar och behov är vätdigt specifika därför kommer arbetet särskitt att
fokusera på och stödja den här gruppen.

Organisation för partnerskapet

Ledni ng av verksamheten
Verksamheten leds av en styrgrupp där atla parter är representerade med företrädare som
har mandat att fatta bestut av strategisk karaktär.

Styrgrupp

¡ Ansvarar för att måtsättning och syfte fötjs.

. Styrgruppen möts minst 2 gånger per år.
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Styrgruppsmötenas syften är att fötja upp verksamheten på en strategisk nivå och
tiltse att de förutsättningar och vitl,kor som finns i överenskommetsen uppfytts. En
årlig verksamhetsrapport är ett stöd för denna uppfötjning.

0m väsenttiga förändringar i förutsättningar och vittkor ska ske bör bestut fattas i
konsensus.

' ska i första hand prägtas av gemensamt lärande i syfte att nå avsedda resultat via
en |OP'överenskommelse. Därför btir formerna för hur uppfötjning av verksamheten
sker, samt hur de korrigeringar som eventuetlt behöver göras går titt, extra viktiga
att fokusera på.

Ansvarsfördelning
Rädda Barnen bidrar med sakkunskap i migrationsfrågor och Chitd Safe Guarding -
Tryggare Titlsammans. Rädda Barnen bidrar även med ett sjätvorganiseringsperspektiv med
fokus att stärka målgruppen som agenter i sina egna tiv utifrån arbetssättet Vägen in. UNG
KRAFT, som är ett nationettt projekt på 6 orter i Sverige, kommer ge möjtighet att dra
nytta av de erfarenheter, kontakter och nätverk som skapas i det större projektet.

Rädda Barnen är avtalstecknare för eventuelta större kontrakt och har arbetsgivaransvar
för de personer som är anstättda för de syften och må[ som finns i överenskommetsen.
Rädda Barnen ansvarar för samordning och den dagtiga ledningen av överenskommen
verksamhet och kattar titl styrgruppsmöten, dokumenterar styrgruppens arbete samt
ordnar atlt praktiskt och administrativt inför och efter styrgruppsmötena. Rädda Barnen
ansvarar även för den ekonomiska hanteringen och redovisningen som följs upp på
styrgruppsmötena och bifogas den årliga verksamhetsrapporten.

Föreningen Agapes vänner UMT samordnar titlsammans med Rädda Barnen de ideetta
krafterna som på olika sätt kan bidra ti[[ överenskommelsen. Föreningen Agape är även
avtalstecknare för mindre hyreskontrakt för tex enskilda tägenheter. Atta som bor inom
IOP:et måste ha tecknat en hemförsäkring.

Ljungskite fotkhögskola bidrar med sökbara utbitdningsptatser på gymnasienivå och
kunskap och erfarenhet kring att stötta unga vuxna med utmaning att klara
gymnasieutbitdning kring skotgång och internatboende.

Uddevalla pastorat
Uddevalla pastorat komlner att bidraga med studiestöd i någon form under vårterminen
2021. Uddevalta pastorat kommer att bevaka möjtigheter titt att söka mer pengar för
denna sortens stöd inom sin organisation etter utomstående organisation. Uddevatta
pastorat kommer att bidra med kunskaper och erfarenheter kring arbetet med människor i
migration. I detta ingår att sprida information om sitt utbud av påfyttnad av kompetens och
diskussionsmöten som bl.a förmedtas av Göteborgs stift och söka ekonomiska bidrag som
förmedlas inom Svenska kyrkan titt projektets arbete i Uddeval,ta kommun. Uddevaita
pastorat kan också titthandahå[a sammanträdestokater i centrum och även ha en nära
kontakt med grannförsamtingarna i gemensamma frågor som berör målgruppen i projektet.

Uddevalla kommun bidrar med återstående medel titt detta IOP från det tittfättiga
statsbidraget 2019, samt deltar i gemensamt utvecktingsarbete för att undertättã
etablering för måtgruppen. I övrigt erbjuds när det ar mcl;tigt kommunal service i form av
exempetvis utbitdningsplatser inom gymnasie- och vuxenutbildning, samhäl,tsvägledning,

a

a
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Samhältsguide och övrig retevant verksamhet titt personer i måtgruppen som btivit
fotkbokförda i kommunen. Kommunen arkiverar protokott och nãnotingar från styrgruppen i
kommunens diarium.

Uppföljning
Styrgruppen gör en årtig skrifttig verksamhetsrapport senast sista januari, som gätter för
året innan. Verksamhetsrapporten sänds tilt kommunstyretsen i Uddevatta.

Denna överenskommelse bygger på gemensamt förtroende, vitket då innebär att om
väsentliga awiketser från överenskommetsen sker, har båda parter ansvar att katta titt
styrgruppsmöte för att titlsammans hantera awikelsen. Väsenttiga awikelser ska atttså inte
meddelas enbart via verksamhetsrapporten, utan ska ha kommunicerats via samtat.

Kommunikation
Kommunikationen meltan parterna ska prägtas av öppenhet och prestigelöshet.
Styrgruppsmöten håtls minst 2 gånger per år. Mettan styrgruppsmötena kan parterna
kommunicera, i för verksamheten praktiska frågor.

Ekonomi
Uddevalla kommun bidrar framåt med återstående medel i överenskommetsen vid stutet av
2020, ca 800 000 kr.
ldéburen sektor har en struktur och en organisering för sin verksamhet som bygger på
ideeltt arbete, som i sin tur utgår från en övertygelse om medmänsktighet och gemenskap.
Vi inbtandade organisationer uppskattar att ideetta timmar för måtgruppen i lOp:et under
2021 och 2022 eventuetlt kommer ha lägre omfattning än 2020 (ca 7500 timmar
motsvarande 1725 000kr). Detta då ftera i måtgruppen ftyttar från sina värdfamitjer tilt
eget boende.

Hur sker finansieringen praktiskt?

Rädda Barnen Region Väst administrerar de medet som finns kvar i överenskommelsen
tiltsammans med Agapes Vänner UMT.

Period för överenskommelsen samt uppsägningstid
Överenskommetsen gätter f rän z0z1-01 -01 - z0zz-12-31 . om part vitt säga upp
överenskommelsen i förtid gätter sex (6) månaders uppsägningstid. överenskommelsen kan
förtängas med ett (1) år om parterna skriftl,igen är överens om detta före avtalstidens
utgång.

Omförhandling, hävningsrätt och tvist
Om tvister uppstår ska dessa i första hand tösas genom diatog. Styrgruppen ansvarar för att
dialog och omförhandling sker om part begär det, elter om det på annat sätt är påkattat.

Atta parter kan påkatla omförhandting av förutsättningar och vittkor i denna
överenskommetse. Om betydande avviketser från överenskommetsen etter budget sker ska
parterna, innan förändringarna genomförs, föra en diatog på styrgruppsmöte för
godkännande av eventuetla ändringar. Atta parter ska medverka i ett samtal om
överenskommetsen kan fortsätta.

Part kan häva denna överenskommetse om den andra parten inte futtfötjer sina åtaganden
samt att inte rättetse sker utan dröjsmå|,.
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Vid händetse av att överenskommelsen hävs, får huvudmännen reglera verksamheten så att
båda parter går skadeslösa ur överenskommetsen.

ilindringar och tillägg
Atta ändringar och tittägg t ex bitagor i denna överenskommetse, ska, för att vara gittiga,
vara undertecknade av atla parter.

Underskrift
Denna överenskommelse är upprättat i fem tikatydande exemplar där parterna tagit var
sitt original.

Íotr ðt /iDatum

För Föreningen Agapes vänner

a
För Uddevalta kom

ungskite fotkhögskotaUddevalla Pastorat

För Rädda Barnen Region Väst
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Årsrapport IOP EKB/Unga tredjelandsmedborgare 2022 
 
Sammanfattning 
 
Under 5 år har det funnits ett IOP som har förlängts i olika omgångar. Det har haft målgruppen 
ensamkommande under de tre första åren och sedan har målgruppen utökats till att även inkludera 
tredjelandsmedborgare 15-24 år (dvs man är född utanför EU, ligger i asyl eller har inte blivit svensk 
medborgare ännu.)  
De första åren var målgruppen ca 70 ungdomar som blivit anvisade till Uddevalla och efter 
utökningen av målgruppen har personal haft kontakt med ca 100 ungdomar.  
Under de tre första åren har fokus varit att stötta runt boende, dvs dels har IOP:t haft två olika 
boenden, Lillgården och Äsperöd. och sedan har man stöttat ungdomarna ut i eget boende med att 
hitta olika vägar till ett eget kontrakt. Ibland har Agapes Vänner UMT varit den som hyrt ut i andra 
hand och ibland har det funnit volontärer som gått in som borgenärer. Många av ungdomarna har 
bott i “värdfamiljer”, frivilliga familjehem. 
Under de två sista åren har IOP:t varit del i ett nationellt projekt inom Rädda Barnen, Ung kraft-vägar 
till arbete. Där har fokus varit att stötta tredjelandsmedborgare ut i arbete genom att jobba med 
hälsa, kunskap och arbetsliv. 
Regeringen utfärdade flera tillfälliga kommunbidrag för att underlätta för de asylsökande ungdomar 
som anlände 2014 och 2015 att bo kvar i kommuner. För Uddevallas del innebar det 3 992 935 kr 
2017, ytterligare bidrag 2018 som inte använts i detta IOP, och 1 548 302 kr 2019. Sammanlagt 5 542 
273 kr. Under perioden 2017 - 2022 har ideell sektor bidragit med över 33 600 ideella timmar vilket 
motsvarar ca 7,7 miljoner kr. Vi har räknat på ett värde på 230 kr/h. 
 
Att arbeta tillsammans flera olika parter i ett IOP har detta lett till olika projekt. Nedan finns en 
tallinje över vilka projekt som varit direkt knutna till målgruppen.  
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Genom IOP:t har det funnits ett 60 tal volontärer som på olika sätt varit engagerade. De har i sedan 
engagerat sina nätverk runt ungdomarna så det har resulterat att det blivit ännu fler engagerade. Vi 
har frågat dem vilka effekter de ser att de har haft i deras liv och några exempel på vad de sagt: Fått 
bli en bonusfamilj, berikande, kulturkännedom, snårig asylprocess, komplicerat, utmanande, roligt.  
 

 
 
 
 
 
På grund av samverkan har också många kunnat stötta olika i olika perioder under processen.  
Ungdomarna har hittat jobb och de har egna bostäder. De har kunnat bli en del av samhället. De har 
vidgat sina nätverk och är viktiga på sina arbetsplatser och i samhället. 
 
Bifogar även en artikel-annons som gjordes genom samverkan med bl.a bohuslänningen och där 
säger ungdomarna att det viktigaste har varit boende, skola och nätverk runt dem. Lägger in 
annonsen i slutet av rapporten.  
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Inledning 

Uddevalla kommun har på uppdrag av Migrationsverket tagit hand om ensamkommande 
flyktingbarn. Uppdraget upphör när de fyller 18 år och blir myndiga. Då övergår de i 
migrationsverkets ansvar under asylprocessen. Asylsökande vuxna är i normalfallet ett statligt ansvar 
och staten är skyldig att erbjuda boende i ett anläggningsboende. Under 2015 kom mer än 35 000 
ensamkommande barn och unga till Sverige för att söka asyl. Detta medförde att många av de som 
kom fick vänta länge på ett slutgiltigt besked om de skulle få stanna i Sverige. Under denna tid hann 
de då etablera sig i den kommun som de bodde i under väntetiden. 
 

Regeringen utfärdade flera tillfälliga kommunbidrag för att underlätta för de asylsökande ungdomar 
som anlände 2014 och 2015 att bo kvar i kommuner runt om i Sverige under asylprocessen även 
efter att de fyllt 18 år. Medel fördelades proportionellt till kommunerna utifrån hur många inskrivna 
asylsökande ensamkommande barn och unga som väntade på ett slutligt avgörande i sitt asylärende i 
respektive kommun per olika datum under åren 2017, 2018 och 2019. För Uddevallas del innebar det 
3 992 935 kr 2017, ytterligare bidrag 2018 som inte använts i detta IOP, och 1 548 302 kr 2019.  
 

Det var upp till varje kommun att avgöra hur de tillfälliga bidragen skulle användas. Det har sedan 
2015 funnits ett stort engagemang bland Uddevallas medborgare och idéburna organisationer för 
denna grupp och en särskild förening bildades för ändamålet 2017. Detta såg kommunen positivt på 
och de ville tillvarata engagemanget i ett idéburet offentligt partnerskap, ett IOP. Under perioden 
2017 - 2022 har ideell sektor bidragit med över 33 600 ideella timmar vilket motsvarar ca 7,7 
miljoner kr. Under 2022 lades det 2000 ideella timmar, vilket motsvarar 45 8000 kr, som bidrog till 
arbetet inom IOP:t. Vi har räknat på ett värde på 230 kr/h. 
 

Under 2020 sökte Rädda Barnen nationella AMIF-medel (från Asyl, migrations och 
integrationsfonden) vilket gjorde att vi kunde växla upp 480 000 kr till 1,9 mkr för lönekostnader i 
IOP:t under 2021 och 2022. Under 2021 har Svenska kyrkan i Uddevalla sökt pengar från (MUCF) och 
har kunnat stötta IOP:t med 234 000 kr.  
 

Det övergripande målet i överenskommelsen var till en början att målgruppen som var asylsökande 
istället för att placeras på migrationsverkets anläggningsboende utanför kommunen skulle kunna bo 
kvar i kommunen och fortsätta ha kontakt med sitt nätverk i tex skolan och genom fritidsaktiviteter. 
Detta för att skapa en bättre och tryggare struktur för en hållbar integration. De flesta i den 
ursprungliga målgruppen fick tillfälligt uppehållstillstånd och därmed har fokus ändrats till att fullfölja 
studier som ett steg mot god etablering och integration på arbetsmarknaden.  

I målgruppen inkluderas sedan 2021 ensamkommande unga, över och under 18 år, unga som 
migrerat tillsammans med sin familj samt unga som kom till Sverige som ensamkommande men nu 
återförenats med sin familj i Sverige. En specifik grupp inom målgruppen är de unga 
ensamkommande som väntar på beslut eller har fått temporära uppehållstillstånd via nya 
gymnasielagen, (NGL). Deras förutsättningar och behov är väldigt specifika därför kommer arbetet 
särskilt att fokusera på och stödja den här gruppen. Detta sammanfaller med målgruppen för 
projektet UNG KRAFT. 
 
Under 2021 fortskred arbetet inom IOP:t utifrån den uppdaterade överenskommelsen. Det stöd som 
gavs var främst att få de unga ensamkommande att förstå Sveriges system när det gäller CSN, lån och 
ekonomi, arbetsmarknad och arbete för att finna anställningar som ger dem möjlighet att söka 
permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Arbetet fokuserade på att bidra till hållbar 
försörjning och varaktig integration i arbetslivet för en utökad målgrupp unga 
tredjelandsmedborgare 15 - 24 år. 
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De första åren var målgruppen ca 70 ungdomar som blivit anvisade till Uddevalla och efter 
utökningen av målgruppen har personal haft kontakt med ca 100 ungdomar.  

Ekonomi & anställda under 2022 

Vid slutet av 2020 finns det ca 800 000 kr kvar i IOP:t och av dessa skulle 480 000 kr användas som 
egeninsats i ett AMIF-projekt UNG KRAFT som Rädda Barnen genomfört på 8 orter i Sverige inklusive 
Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan under 2021 och 2022.  
 

Anställningsgraden på medel inom IOP:t genom UNG KRAFT projektet har under året varit 150 %. 

Sedan 2021 har MIM Kunskapscentrum varit en relevant samverkanspart. De har ett projekt i 

Uddevalla som riktar sig mot målgruppen ungdomar med uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen 

som verkar i Uddevalla. 

Under 2022 har fokus varit att stötta ungdomar som faller inom ramen för NGL men allteftersom har 

kontakter knutits har även projektet kommit fler ungdomar till nytta.  

Under de två år som projektet i UNG Kraft har pågått har personal träffat ca 100 ungdomar. Det har 

varit allt från studiebesök, hälsoträffar, aktiviteter och individstöd som tex jobbcoachning. Graden av 

stöttning fluktuerar stort beroende på olika behov hos de unga. De flesta behöver bara lite stöd 

medan några få behöver mycket stöd. Utav de 100 ungdomarna har ca 50 varit inom målgruppen 

NGL.  

Vid slutet av 2021 fanns det ca 267 000 kr kvar i IOP:t och av dessa kommer 150 000 att reserveras 
för att kunna stå för boende för de ungdomar som har fått ny prövning.  
 
Pengarna har använts på detta sätt: 
 

Boende   168 000 

Admin o bank  7300 

Övriga kostnader   700 

Summa   176 000 
 
Inom projektet finns det kvar ca 90 000 kr. 
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AMIF-projektet Ung Kraft 

De anställda i IOP:t i Uddevalla är anställda på Rädda Barnen i ett nationellt AMIF-projekt, Ung Kraft, 

som arbetar med målgruppen unga tredjelandsmedborgare 15 - 24 år. Projektets syfte är att stärka 

de ungas förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden och i slutändan få ett permanent 

uppehållstillstånd så att de får stanna i Sverige. Rädda Barnen har jobbat med unga 

tredjelandsmedborgare över lång tid. Ett av de starkaste önskemålen hos målgruppen är att få bli en 

del av det svenska samhället och få ge tillbaka genom att arbeta och betala skatt. 

Ung Kraft baseras på tre interagerande delar för att uppnå varaktig integration: 1)  
Hälsa & självkänsla, 2) Kunskap & kompetens, samt 3) Nätverk & arbetsliv. Deltagarna erbjuds både 
grupp- och individstöd då det har visat ge störst effekt. På individnivå förväntas Ung Kraft resultera i 
förbättrad hälsa och självkänsla, mer kunskap om arbetsmarknaden, ökade kompetenser och större 
nätverk som kan leda till arbete. Långsiktigt förväntas projektet öka sysselsättningen hos unga samt 
bidra till minskade samhällskostnader. 
 
Hälsa och självkänsla 
 
Tillsammans med en av våra samarbetspartner, MIM Kunskapscentrum, har vi haft en workshop med 
några av ungdomarna om sömn, stress, motion och kost. 
 
Vi har också arbetat tillsammans med Ljungskile Folkhögskola i ett projekt som finns inom Mänskliga 
Rättigheter: Friluftsliv som en demokratiserings och inkluderade metod. 
 
Vid två heldagar har vi varit ute i skogen, lagat mat över öppen eld och stormkök. Vi har pratat om 
vikten av att hitta stillhet och ro och att skogen kan ha en läkande kraft. Detta avslutades med att 
hela gruppen var ute sov i tält en natt i maj. Vi har sett att det genom att göra upplevelsebaserade 
aktiviteter går att väcka ett intresse för att hitta sina egna vägar för att må bättre. 
 
Inom projektet Ung Kraft har vi också kunnat erbjuda ungdomarna samtalsstöd av en samtalsstödjare 
(Under 2021 en psykolog) i projektet. Några av ungdomarna har använt sig av detta stöd. 
 
Kunskap och kompetens 
 
Vi har träffat ungdomar varje onsdag i Studiefrämjandets lokaler och stöttat dem bland annat i att 
skriva CV och i kontakter med arbetsgivare. Vi har kontaktat många företag för att matcha de 
färdigutbildade ungdomarna med olika arbetsplatser. Detta för att stötta ungdomarna i processen att 
finna varaktiga arbeten. Vi har också hjälpt dem i kontakter med olika myndigheter, såsom 
arbetsförmedlingen och socialtjänsten. 
 
Vi har även stöttat ungdomar i kontakten med Migrationsverket och hjälpt dem att ansökan om 
förlängning till PUT (permanent uppehållstillstånd) hos Migrationsverket. 
Inom Rädda Barnen har vi ett avtal med Asylrättscentrum som gör att vi kan få juridisk rådgivning. 
Det har varit mycket värdefullt och framför allt avlastande psykiskt för oss som arbetar med att 
vägleda ungdomarna. 
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Under året har vi också samarbetat med studieförbundet Bilda och erbjudit en kurs i körkortsteori. 
Några har deltagit i denna kurs där de studerat körkortsteori på distans. 
Genom egna och andras medel i ett kompletterande projekt har ett tiotal av de unga som har kortast 
tid kvar på sitt uppehållstillstånd fått gå en truckutbildning och ta truckkort.  44 % av ungdomarna 
som vi träffat har fått jobb eller praktik via projektet. 67 % av de som har behov av PUT för att få 
stanna har fått det och under 2023 kommer det att finnas kvar ca 10 ungdomar som är på väg mot 
det.  
 
Nätverk och arbetsliv 
 
Under året har vi samarbetat med andra föreningar som jobbar med vår målgrupp. Ett nätverk med 
professionella och ideella från bland annat Uddevalla pastorat, Ljungskile Folkhögskola, Rädda 
Barnen, MIM Kunskapscentrum, Vuxenutbildningen, Gymnasieskolan, Studiefrämjandet och Agapes 
Vänner har bildats. Detta för att skapa nya vägar/sätt för samarbete som gynnar vår gemensamma 
målgrupp.  
 
Vi har även haft ett samarbete med Uddevalla Näringsliv, Bohusläningen och Adecco. Bohusläningen 
har bland annat ställt upp med en gratis helsidesannons för att sprida information om projektet Ung 
Kraft och informerat om den kompetens som de unga har som är redo för arbetslivet. 
Eftersom vi pga. pandemin inte kunnat göra några studiebesök på företag har vi istället haft tre 
digitala studiebesök på IKEA i Uddevalla under 2021. 
 
Ung Kraft projektet har nationellt ett samarbete med ett rekryteringsföretag som heter Nordisk 
Kompetens. De letar jobb till de unga och framför allt söker de efter större arbetsgivare som har 
möjlighet att erbjuda fler ungdomar jobb. 
Vi har även arbetat för att få ut ungdomar i praktik. De får då arbetslivserfarenhet och värdefulla 
kontakter som gör det lättare för dem att få ett arbete. En rikstäckande kampanj som heter REDO har 
stöttat de unga med uppehållstillstånd enligt NGL (nya gymnasielagen). REDO har haft ett avtal med 
IKEA att de skulle ta emot praktikanter. Tre av våra ungdomar fick praktik där. Ingen av dessa unga 
fick dock sommarjobb på IKEA. Under våren 2022 fanns det ytterligare en möjlighet att söka praktik 
där.  
 
Behov av annat psykosocialt och praktiskt stöd  
 
Situationen för de ensamkommande har förändrats många gånger sedan IOP:t startades. Tyvärr ofta 

på ett sätt som gjort målgruppens situation än mer utmanande, där mycket högre krav ställs på dessa 

unga än för unga som växer upp i Sverige.  

Coronapandemin har drabbat målgruppen inom IOP:t extra hårt både utifrån att gruppen har haft 
svårt med distansundervisning plus att det blivit ännu svårare för dem att hitta den sortens 
anställning som krävs för att de ska kunna söka permanent uppehållstillstånd. Detta påverkar 
måendet i målgruppen med oro och stress och där några av dem tappat del av sitt nätverk och blivit 
isolerade med ytterligare nedstämdhet som följd. Vi har också behövt jobba mycket på distans vilket 
gjort det svårt att göra roliga aktiviteter med ungdomar och volontärer. Vi har sett att det gått bättre 
för de unga som har extrajobb och ett större nätverk. 
 
Perioden då ungdomarna varit i behov av stöd har blivit längre än vi förutsett på grund av lång 
asylperiod och ändringar i migrationspolitiken, corona mm. Ingen hade kunnat förutse att denna 
process skulle ta så lång tid.  
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Många av ungdomarna har upplevt att de hela tiden har jobbat i en uppförsbacke. Hela tiden nya 
hinder som har uppkommit. Detta har gjort att flera av ungdomarna mått dåligt. Särskilt svårt har det 
varit för de unga med låga nivåer i svenska och några av dem har ännu inte fått jobb. De ssa unga 
kommer nu att få stöd av Uddevalla kommun. 
 
Sammanlagt fanns det i slutet av 2022 ett 40-tal volontärer, värdfamiljer och faddrar. Corona-

pandemin har gjort att många volontärer från tidigare år har behövt jobba annorlunda under större 

delen av året 2021 då de tillhört en riskgrupp. Sammanlagt har det funnit ett 60 volontärer som varit 

engagerade på olika sätt.  

Boende 

Under 2022 har de få som fortfarande bodde kvar i andra hand genom Agapes Vänner UMT flyttat ut. 

Flera unga bor kvar hos värdfamiljer men fler och fler ökar sin grad av självständighet och flyttar ut i 

egna boenden. I flera fall bor 2 - 3 unga ihop i lägenheter som de delar. 

Vi har ett fåtal asylsökande ungdomar kvar vars hyra betalas av medel inom IOP:t. Dessa ungdomar 
har nu kunnat söka ny prövning med tanke på förändringarna i Afghanistan. De har ännu inte fått 
svar men tror sig snart få ett besked. De har hittat andra vägar att försörja sig på.  
 
I starten av projektet fanns det två boenden. Lillgården dit man kunde flytta redan under slutet av 
2017 eftersom det tidigare varit ett HVB boende i Räddningsmissionens regi. I april 2018 kunde man 
starta ännu ett boende i Uddevalla, Äsperöd. Sammanlagt fanns det 26 boendeplatser och där har 
ungdomarna kunnat bo. Därefter har Agapes Vänner UMT kunnat gå in som mellanhand och skrivit 
kontrakt med privatpersoner och företag som sedan kunnat bli egna boenden. Personal har också 
utnyttjat sina kontaktnät för att hitta hyresvärdar som velat hyra ut till ungdomarna.  
Målet har varit att stötta ungdomar ut i eget boende. 
 
Status för ungdomar som involverats i IOP:t när det gäller uppehållstillstånd/ avvisningsbeslut 
 
I nuläget har vi tre unga som fortfarande är i asylprocess, resten har antingen temporärt eller 
permanent uppehållstillstånd. De tre ungdomarna har alla fått ny prövning. Det är ca 30 unga som 
har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) och ett tiotal som har ansökt och borde uppfylla kravet 
på PUT. Tre söker fortfarande efter fast jobb och deras uppehållstillstånd har gått ut. Inför 2023 har 
vi ett tiotal ungdomar som behöver ha ett fast jobb enligt NGL. 
 
 
Styrgruppens arbete och revidering av IOP-avtal 
 
Styrgruppen har setts till digitalt under året, två gånger under vårterminen och 3 gånger under 
höstterminen varav ett av varit fysiskt och resten digitalt eller hybrid. . 
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Resultat 2022 och Budget 2023 

 

På kontot 2022-12-31 

Rädda Barnen 90000 

  

   

   

 

Budget för 2023     

Lön 2023 10 %     64000 

Lön 2024 4 %   26000 

     90000 

        

Summa     90000 

 

 

Anledningen till att vi har mer pengar än vi tidigare trott i våra prognoser är att Svenska Kyrkan 

kunnat söka pengar från MUCF. Detta har gett oss möjlighet att fortsätta jobba med målgruppen.  

Förslaget med att låta de kvarvarande medlen gå ut i lön ligger för att Rädda Barnen region väst har 

en ny samverkan med Uddevalla kommun i det nya projektet, Barn I Fokus. Personal i Rädda Barnen 

kan inkludera även IOP:ts målgrupp i det nya projektet vilket skulle kunna få många bra effekter för 

alla. Det skulle också finnas resurser att stötta de ungdomar som fortfarande behöver hjälp med att 

förlänga uppehållstillstånd när det behovet kommer.  

 

Effekter 

Genom att ha ett IOP som har varit över lång tid och med många olika parter har detta lett till flera 

effekter. 

Ungdomarna har haft fadderfamiljer som har funnits med under vägen, det har också funnit 

volontärer som har orkat engagera sig under längre tid då det har funnits någon som har kunnat 

stötta dem under denna tid. 

Den största effekten är att ungdomarna har fått bil en del i samhället. De har hittat jobb, eget 

boende, och känner sig som en viktig del i samhället.  

Genom IOP:t har det funnits ett 60 tal volontärer som på olika sätt varit engagerade. Vi har frågat 
dem vilka effekter de ser att de har haft i deras liv och här är några exempel på vad de sagt: Fått bli 
en bonusfamilj, berikande, kulturkännedom, snårig asylprocess, komplicerat, utmanande, roligt är 
några beskrivningar vi hör. Att engagera sig i samhället på olika sätt är viktigt för samhället och här 
ser vi att detta IOP har lett till stort engagemang. Iop:t har också lett till flera olika anställningar, dels 
direkt i IOP:t men också i andra projekt som blivit effekter utav detta IOP. 
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Genom att samverka har också många kunnat stötta olika i olika perioder under processen. Olika 

organisationer har kunnat växeldra och man har kunnat bidraga med det som man har varit bäst på. 

Ungdomarna har hittat jobb och de har egna bostäder. De har kunnat bli en del av samhället. De har 

vidgat sina nätverk och är viktiga på sina arbetsplatser.   

 
Här är bilder på tidslinje och projekt som har kommit till under IOP:ts varande, dels för detta iop:s 
målgrupp men också för andra utsatta grupper i vårt samhälle.  
 

 

 
 
 
Här är också annonsen där några ungdomar uttrycker vad de tycker är viktigt och hur de tänker på 
perioden som varit.  



10 

 

 
 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(3) 

2023-01-02 Dnr KS 2022/00670 
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Budgetcontroller Micaela Fondin 
Telefon 0522-69 61 34 
micaela.fondin@uddevalla.se 

 

Förutsättningar för budgetdialogen 2023 inför flerårsplan 2024-

2026 med budget 2024 

Sammanfattning 

Just nu är det ett osäkert ekonomiskt läge. I Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) 
ekonomirapport från december skriver de att tillväxten i Sverige blir ytterst svag 
framöver och en fas med sjunkande BNP under 2023 är sannolik. Att det väntas 
ekonomiskt tuffa tider under både 2023 och 2024, en följd av inflationen och den 
förestående lågkonjunkturen. Inflationen i november uppgick till 9,5 % enligt KPIF 
(konsumentprisindex med fast ränta). Inom kommunens verksamheter ser man ökade 
kostnader inom flera områden, såsom färdtjänst, skolskjutsar, livsmedel, köpta platser 
och externa hyror. Även energikrisen skapar nya utmaningar, där har kommunen redan 
vidtagit energisparande åtgärder.  
 
Enligt SKR:s ekonomirapport framgår även att under kommande tioårsperiod väntar en 
demografisk behovsökning som i allt större utsträckning utgörs av äldreomsorg. Detta 
återspeglas även i kommunens senaste befolkningsprognos där antalet invånare 80 år 
och äldre väntas öka med cirka 28% mellan åren 2021-2031. Kommuner och regioner 
behöver vidta olika åtgärder såsom att effektivisera och bromsa de ökade behoven av 
välfärd med hjälp av förebyggande arbete. Och det krävs nya arbetssätt genom att till 
exempel nyttja digital teknik. 
 
Även pensionskostnaderna stiger. SKR har tillsammans med arbetstagarorganisationer 
förhandlat fram ett nytt pensionsavtal. Det nya avtalet, den höga inflationen och den 
stora ökningen av prisbasbeloppet gör att pensionskostnaderna ökar kraftigt och 
försämrar kommunens ekonomiska läge både för 2023 och 2024. Inför 2025 och 2026 
är det dock en positiv förändring. I och med att det förväntas bli en tillfällig ökning av 
pensionskostnaden slår det mycket mellan åren. I och med detta föreslås det 
budgeterade resultatet vara 0 för 2024.  
 
Som utgångspunkt för denna planeringsomgång finns gällande flerårsplan för 2023-
2025. Det finns dock osäkra poster som ännu inte är beaktade såsom vissa effekter 
kopplat till nya lokaler, stadsutveckling, rivning och sanering, samt 
exploateringsverksamhet. 
 
Kommunledningen har under december påbörjat arbetet med att ta fram underlag inför 
2024-2026, arbetet kommer att intensifieras under januari, där man även kommer att 
titta på olika alternativ för besparingar. Under januari till mars arbetar förvaltningarna 
med att sammanställa underlag inför budgetdialogen. 
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Förutsatt att skattesatsen är oförändrad föreslås nedanstående som utgångspunkt för 
budgetdialogen:  

 Den antagna flerårsplanen 2023-2025 ska utgöra grunden för planeringen. 
 De preliminära kommunbidragen för 2024 respektive 2025 i flerårsplanen 
2023-2025 utgör grundförutsättningen.  
 Det finansiella nettokostnadsmålet om 98-99% skall gälla 2025-2026, dock 
föreslås detta frångås för 2024 för att hantera den tillfälliga ökningen av 
pensionskostnaderna. 
  Kostnader för planerade verksamheter och projekt som idag inte finns 
medtagna och finansierade i flerårsplanen skall redovisas och vilka möjligheter 
till finansiering som finns.  
 Befolkningsprognosen från juni 2022 utgör planeringsförutsättning för den 
demografiska utvecklingen. 
  Avstämning och fortsatt samordning sker löpande i kommundirektörens 
ledningsgrupp (KDLG), arbetet har startats upp under december och fortlöper. 
 Lokalförsörjningsplanen för 2023-2033 respektive Genomförandeplanen för 
bostadsförsörjning 2024- 2026 ligger till grund för nämndernas 
investeringsbudgetar och samordnas med flerårsplanen.  
 Nämnderna ska redovisa en plan för investeringar 2024-2033. Därutöver 
behöver årliga driftskostnader redovisas och behov av tillkommande 
kommunbidrag. Driftkostnader för föreslagna investeringar fördelas och 
redovisas på kapitalkostnader respektive övriga tillkommande 
verksamhetskostnader.  
 Även framtida driftskostnader som uppstår i samband med finansiell leasing 
ska redovisas.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-02 
Bilaga 1 – Förutsättningar för budgetdialogen 2023 inför flerårsplan 2024-2026 med 
budget 2024 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förutsättningarna inför budgetdialogen 2023 
 
 
 
 
Malin Krantz  Micaela Fondin 
Kommundirektör Budgetcontroller 
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Kommunledningskontoret 

Ekonomiavdelningen Postadress Besöksadress Telefon 

 45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 

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

 

Förutsättningar för budgetdialogen 2023 inför flerårsplan 

2024-2026, med budget 2024 
 

Utgångsläge och ekonomiska förutsättningar  

Prognostiserat ekonomiskt resultat 2022 

Den senaste ekonomiska prognosen för 2022 uppgår 156,8 mkr. I prognosen har 
man tagit höjd för en pensionsavsättning på cirka 100 mkr. Nämndernas prognos 
visar -0,8 mkr. Kommunens prognostiserade resultat är en följd av positiva 
budgetavvikelser för flera kommuncentrala budgetposter såsom skatter, generella 
bidrag, arbetsgivaravgifter för unga och äldre, samt medel för ny simhall.  
 

Befolkningsprognos 

Invånarantalet ökar för kommunen, dock ser ökningen för 2022 ut att bli lägre än 
kommunens prognostiserade ökning om knappt 300 personer. I mitten på december 
var ökningen 180 personer jämfört med årsskiftet. Avvikelsen beror framför allt på 
att inflyttningen varit lägre än prognostiserat. Det finns dock stora byggprojekt som 
ska stå inflyttningsklara i december, vilket kan påverka positivt, men ett mer 
sannolikt utfall för 2022 ligger runt cirka 200 personer. Prognosen för 2023 och 
2024 visar en ökning på knappt 290 personer per år. Vid prognosens utförande 
lyftes en särskilt hög nivå av osäkerhet i bedömning av nybyggnation i kommunen 
med anledning av det osäkra konjunkturläget, samt högre byggpriser och 
räntenivåer. Under 2022 har mycket av dessa osäkerheter utvecklats i en negativ 
riktning och det är därför sannolikt att kommande befolkningsprognos spår en mer 
dämpad befolkningstillväxt än tidigare.  
 

Demografi  

Enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) senaste ekonomirapport framgår 
att under kommande tioårsperiod väntar en demografisk behovsökning som i allt 
större utsträckning utgörs av äldreomsorg. Detta återspeglas även i kommunens 
senaste befolkningsprognos där andelen äldre ökar medan andelen som är mellan 
20-64 år minskar. I kommunens befolkningsprognos framgår att antalet invånare 
80 år och äldre väntas öka med cirka 28% mellan åren 2021-2031. Att behoven ökar 
mest för tjänster inom äldreomsorgen jämfört med de yngre åldrarna framgår även 
i diagrammen. Här avses de beräkningar som lokalt gjorts för Uddevalla för den 
demografiska kostnaden i enlighet med resursfördelningsmodellen. Modellen 
omfattar förskola, grundskola, fritids, gymnasieskola, samt särskilt boende och 
ordinärt boende inom äldreomsorgen. Ändrade styckpriser och efterfrågenivåer är 
inarbetade.  
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Det finns kostnader som det inte kompenseras för via resursfördelningsmodellen. 
Detta gäller till exempel lokalkostnader som får hanteras via budgetprocessen som 
behov av förändrat kommunbidrag framöver. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Osäkert ekonomiskt läge 

Just nu är det ett osäkert ekonomiskt läge. I SKR:s ekonomirapport från december 
skriver de att tillväxten i Sverige blir ytterst svag framöver och en fas med 
sjunkande BNP under 2023 är sannolik. Under 2023 minskar investeringarna, inte 
minst bostadsinvesteringarna som redan börjat falla. BNP-tillväxten beräknas bli 
svag både i Europa och USA. Vidare skriver SKR att det väntas ekonomiskt tuffa 
tider under både 2023 och 2024, en följd av inflationen och den förestående 
lågkonjunkturen. Även hushållens ekonomi påverkas, en dämpad konsumtion har 
visat sig speciellt vad gäller sällanköpsvaror. Hög inflation och stigande räntor har 
snabbt urholkat hushållens köpkraft. 
 

Demografi per år, mkr 

Demografi per år ackumulerat, mkr 
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Nya arbetssätt, förutsättningar och jämförelser 

Kommuner och regioner vidtar olika åtgärder såsom att effektivisera och bromsa 
de ökade behoven av välfärd med hjälp av förebyggande arbete. Och det krävs nya 
arbetssätt genom att till exempel nyttja digital teknik, stärka arbetsmiljön och skapa 
förutsättningar för fler att arbeta längre och heltid.  
 
Inom Uddevalla kommun arbetar socialtjänsten med Heltidsresan som är ett projekt 
mellan SKR och fackförbundet Kommunal, som syftar till att alla medarbetare inom 
kommunals avtalsområde ska kunna erbjudas heltid senast år 2024. Inom 
kommunstyrelsens budget 2023 finns det även avsatt 7 mkr till satsningar på 
utvecklingsinsatser av nya arbetssätt som kan resultera i en framtida effektivare 
organisation. 
 
För att titta närmare på vad till exempel olika verksamheter kostar i olika kommuner 
finns Kolada till hjälp. Detta är en databas för jämförelser och analys av 
kommunsektorn, där finns en mängd data och statistik att ta del av. Att arbeta med 
olika former av jämförelser är en viktig del för att identifiera avvikelser och lära av 
andra. Diagrammet är ett sätt att illustrera nettokostnadsjämförelser för några av 
kommunens större verksamhetsområden. Positiva värden indikerar högre 
kostnadsläge än statistiskt förväntat. För att få svar på detaljfrågor kring utfallet 
behöver man analysera verksamheterna och datan ytterligare.  
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Inflation och överskottsmål 

Inflationen i november uppgick till 9,5 % enligt KPIF (konsumentprisindex med 
fast ränta). Inom kommunens verksamheter ser man ökade kostnader inom flera 
områden, såsom färdtjänst, skolskjutsar och livsmedel. Och för 2023 finns 
ytterligare ökade kostnader för till exempel köpta platser och externa hyror. 
Planeringsförutsättningarna baseras i dagsläget på en prisökning på 2,1 % för 2024. 
 
Nämnderna har inför 2023 getts utökad ram för att kompensera för den höga 
inflationen. I november beslutade kommunfullmäktige om att kompensera 
nämnderna med totalt 46,0 mkr genom att det budgeterade resultatet sänktes till 0,1 
mkr. Samtidigt beslutades det om att uppdra åt nämnderna att inarbeta ett 
överskottsmål om lägst 1% i sin budget. Detta kommer att följas upp och 
rapporteras i den löpande uppföljningen för 2023, för att få klarhet i hur inflationen 
slår mot verksamheternas kostnader. 
 

Energikris 

Även energikrisen skapar nya utmaningar. Denna medför att man behöver se över, 
spara och effektivisera användningen av energi. Inom Uddevalla kommun har man 
vidtagit energisparande åtgärder genom bland annat sänkt inomhustemperatur och 
att verksamheterna ska vara mer restriktiva med kontorsbelysning, vilket på kort tid 
har lett till tydliga resultat. Om man jämför energiförbrukningen för oktober och 
november 2022 med samma period föregående år, har kommunen lyckats spara 1,5 
miljoner kilowattimmar på elförbrukning och fjärrvärme.  
 

Arbetslöshet 

Vad gäller arbetsmarknaden är SKR:S bedömning att arbetslösheten beräknas stiga 
2023 för att 2024 vara drygt en procentenhet högre än årets årsgenomsnitt som 
uppgår till 7,5%. 
  

Pensionskostnader 

Även pensionskostnaderna stiger. SKR har tillsammans med arbetstagar-
organisationer förhandlat fram ett nytt pensionsavtal. Det nya avtalet, den höga 
inflationen och den stora ökningen av prisbasbeloppet gör att pensionskostnaderna 
ökar kraftigt och försämrar kommunens ekonomiska läge både för 2023 och 2024. 
Inför 2025 och 2026 är det dock en positiv förändring. I och med att det förväntas 
bli en tillfällig ökning av pensionskostnaden slår det mycket mellan åren. För 2023 
beräknas nettokostnaden för pensionerna att uppgå till 109 mkr, vilket medför en 
större budgetavvikelse på -68 mkr. För 2023 förväntas avvikelsen hanteras via 
positiva avvikelser för andra kommuncentrala budgetposter.  
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För 2024 ligger pensionskostnaden på en fortsatt problematisk hög nivå om 111 
mkr enligt senaste prognosen, som då är 90 mkr högre än vad som är avsatt i 
budgeten för pensionerna för 2024 enligt gällande flerårsplan.  Till 2025 minskar 
nettokostnaden för pensionerna med runt 85 mkr såsom det ser ut idag. I och med 
att det är en tillfällig ökning behöver kommunen hitta tillfälliga lösningar som 
hanterar budgetåret 2024.  
 

Budgeterat resultat 

Som tidigare nämnts beslutade kommunfullmäktige i november att sänka det 
budgeterade resultatet för 2023 till 0,1 mkr. I samma ärende beslutades det om att 
arbeta för att återställa de finansiella målen inför 2024 års budgetarbete. Men för 
att inte få en för kraftig påverkan på verksamheterna med anledning av den 
tillfälliga ökningen av pensionskostnaderna föreslås det budgeterade resultatet vara 
0 för 2024. För 2025 föreslås dock att resultatet åter igen uppgår till cirka 1% av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Till 2026 föreslås cirka 2%.  
 
I dagsläget är det ett negativt resultat för 2024, men det finns möjlighet att under 
2024 göra tillfälliga ekonomiska ändringar för att nå ett nollresultat exempelvis 
använda del av driftreserv för nytt badhus/medborgarhus (ex. 30 mkr). Detta 
förutsätter att nämnderna inte behöver någon ytterligare tilldelning utöver gällande 
flerårsplan. 
 

Osäkra poster 

Som utgångspunkt för denna planeringsomgång finns gällande flerårsplan för 2023-
2025. Det finns dock osäkra poster som ännu inte är beaktade såsom vissa effekter 
kopplat till nya lokaler, stadsutveckling, rivning och sanering, samt 
exploateringsverksamhet. Ökade driftskostnader för lokaler via finansiell leasing 
hanteras på samma sätt som när kommunen bygger egna lokaler, via central reserv. 
Detta är ännu inte medräknat utan omhändertas i budgetprocessen.  Behov av 
kommunbidrag för till exempel personal finansieras inte via central reserv, utan 
hanteras via nämndernas äskanden i budgetprocessen. Även ökade driftskostnader 
för till exempel personal till följd av investeringar hanteras också via nämndernas 
äskanden i budgetprocessen.  
 
Kommunens investeringsbudget och kapitalkostnader kopplade till den kommer 
revideras för att bli mer aktuell. Hänsyn kommer även att tas till indexering.   
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Budgetdialog 

Kommunledningen har under december påbörjat arbetet med att ta fram underlag 
inför 2024-2026, arbetet kommer att intensifieras under januari, där man även 
kommer att titta på olika alternativ för besparingar. Under januari till mars arbetar 
förvaltningarna med att sammanställa underlag inför budgetdialogen. Respektive 
nämnds material inför budgetdialogen ska vara ekonomiavdelningen tillhanda 
senast 31 mars. Budgetdialogsdagen är planerad till den 14 april. 
 
Uppdaterade beräkningar kommer presenteras inför budgetdialogen. Nedan 
beskrivs senaste beräkningarna inför kommande planperiod, samt de 
förändringsposter som nu är kända. Som tidigare nämnts är det för tillfället ett 
negativt resultat för 2024, men att det finns möjlighet att under 2024 göra tillfälliga 
ekonomiska ändringar såsom att använda del av driftreserv för nytt 
badhus/medborgarhus.                                                                           (belopp i mkr) 

 
 



  7 (7) 
    

 

 

Tidsplan 

Nedan illustreras tidsplanen för budgetprocessen. Vad gäller information från SKR 
publiceras ny skatteunderlagsprognos 16 februari, respektive 27 april. Den 18 april 
presenteras Vårpropositionen. På budgetdialogen i april kommer kommunens 
resultaträkning att redovisas baserad på de senast tillgängliga prognoserna. 
 

Datum Aktivitet 

25 januari Beslut i KS om budgetförutsättningar 

30 januari 
Ekonomiavdelningen publicerar på Inblicken - 
anvisningar inför budgetdialog 2024-2026 

31 mars Inlämning av nämndernas material inför budgetdialog 

14 april Budgetdialog  

datum ej klart Presentation av majoritetens budgetförslag 

16 maj Central samverkan 

31 maj Beslut om flerårsplan i kommunstyrelsen 

14 juni Beslut om flerårsplan i kommunfullmäktige 

30 augusti Beslut i kommunstyrelsen om omräknade ramar 2024 
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  Dnr:   

Kommunledningskontoret 

Ekonomiavdelningen Postadress Besöksadress Telefon 

 45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 

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

 

Bilaga – ökade pensionskostnader 
Förutsättningarna för budgetdialogen 2023 är utefter den information som fanns när 
skrivelsen sammanställdes. Detta gäller även tabellen på sidan 6. I skrivelsen finns 
ett avsnitt kring pensionskostnader där man skriver om ökade kostnader för både 
2023 och 2024. Efter att skrivelsen färdigställdes har kommunen erhållit en ny 
pensionsprognos som har en negativ påverkan på 2024 och även innevarande år. 
De nya uppgifterna visar på cirka 38 mkr i högre pensionskostnader för 2024 
jämfört tidigare prognostiserade belopp. Ökningen beror på inflationen och 
höjningen av prisbasbeloppet. Inför 2025 och 2026 visar den nya prognosen dock 
på en positiv förändring. För 2025 är det cirka 16 mkr lägre kostnader än förra 
prognosen och för 2026 är det runt 4 mkr lägre. Precis som det nämns i skrivelsen 
är det en tillfällig ökning som slår mycket mellan åren. På budgetdialogen i april 
kommer det presenteras ytterligare uppdaterade belopp där man tar hänsyn till den 
nya skatteunderlagsprognosen som kommunen erhåller under februari. I 
nedanstående tabell ingår förändringen för pensionerna 2024-2026.  
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Handläggare 

Lokalstrateg Mattias Hagelberg 
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mattias.hagelberg@uddevalla.se 

 

Genomförandeplan för bostadsförsörjning 2024-2026 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens bostadsutveckling. 
Översiktsplanen talar om var kommunen vill att det ska byggas bostäder och samhälls-
byggnadsstrategin beskriver vilka prioriteringar kommunen gör under den närmaste 10-
årsperioden för att nå önskad utveckling. Till samhällsbyggnadsstrategin har kopplats en 
genomförandeplan som talar om när och i vilken ordning projekt ska genomföras under 
den närmaste treårsperioden. Planen beskriver översiktligt pågående och planerat 
bostadsbyggande i såväl privat som kommunal regi. Med denna utgångspunkt 
analyseras vilka åtgärder kommunen bör vidta i nästa steg för att klara bostads-
försörjningsansvaret och leda utvecklingen i önskad riktning.   
 
På bostadsmarknaden råder nu en stor osäkerhet med anledning av omvärldshändelser 
som påverkar ekonomi och konjunktur. Efterfrågan på bostäder har i ett kortare 
perspektiv minskat men kommunen måste ändå planera för fortsatt bostadsförsörjning 
och utveckling av ett attraktivt samhälle. Arbetet med stadsutveckling i centrum 
förutsätter fokus på bostadsprojekt i centrumkärnan enligt principen inifrån och ut och 
att kommunens och de privata exploatörernas projekt samordnas och påbörjas i lämpliga 
etapper. Flera privata exploatörer med relativt omfattande projekt i centrumkärnans 
närhet planerar nu för bostadsexploatering samtidigt som förberedelserna för 
utvecklingen av både Södra Å-staden och Västra centrum pågår. I Ljungskile har 
kommunens stora exploateringsområde vid Skarsjövallen mött hinder. I samband med 
förestående arbete med ny fördjupad översiktsplan för Ljungskile är det lämpligt att 
studera ytterligare möjligheter för ortens bostadsutveckling.  
 
Genomförandeplanen för 2024-2026 beskriver vilka aktiviteter kommunen bör vidta för 
att uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar och för att fortsätta planera för ett hållbart 
och attraktivt samhälle. Genomförandeplanen utgör ett underlag för budgetarbetet 2024-
2026 och är kommunstyrelsens beställning till berörda förvaltningar och bolag.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-03. 
Genomförandeplan för bostadsförsörjning 2024-2026.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att låta genomförandeplanen för bostadsförsörjning 2024-2026 utgöra underlag till 
berörda förvaltningars och bolags planering av budget i flerårsplan 2024-2026.    
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Sammanfattad beställning 2024–2026 
Denna genomförandeplan för bostadsbyggnad ger en översiktlig beskrivning av pågående och 

planerad bostadsbyggnation inom kommunen i såväl privat som kommunal regi. Åren 2024–2026 

bedöms drygt 500 nya bostäder kunna färdigställas. Med utgångspunkt från detta byggande föreslås 

vilka ytterligare bostadsprojekt kommunen bör gå vidare med genom förstudier, detaljplanearbete 

och markanvisningar under planeringsperioden. Nyproduktion av bostäder bör delvis inriktas mot att 

skapa omflyttning i det befintliga bostadsbeståndet. En framgångsrik utveckling av centrumkärnan 

förutsätter samordning mellan kommunens och de privata exploatörernas projekt med indelning i 

lämpliga etapper. Konsekvenser av nya plantillstånd för ytterligare bostadsprojekt i centrumnära lägen 

bör ställas i relation till redan pågående och planerade exploateringar. Dessutom bör kommunen vara 

återhållsam gällande exploateringar i tätorternas ytterkanter för att lyckas med utvecklingen av 

stadens centrum. 

Nedanstående aktiviteter är kommunstyrelsens beställning till berörda förvaltningar och bolag. Dessa 

aktiviteter ska inplaneras i budgetarbetet för utförande under perioden 2024–2026. Genom-

förandeplanen revideras årligen som en del i underlaget för kommunens budgetarbete, varför nya 

bedömningar/kompletteringar av uppdragen kan komma att göras i samband med detta. 

 

Beställning för åren 2024–2026: 

Objekt Bostäder 
totalt  

Bostadstyp1  Aktivitet  

Windingsborg  100 FB Genomförandeplanering 2023 - 2027 

Västra centrum - Kampenhof 300 FB  Planprogram 2023  
Detaljplaner (etapper) 2026 – ff 

Södra Å-staden (Anegrund) 1 400 FB Planprogram 2024 
Detaljplaner (etapper) 2031 – ff 

Vännerberg  15  SH  Detaljplan pågår  

Sunningebergen  270  FB+SH  Detaljplan pågår, beräknas klar 2024  
Genomförandeplanering 2025 - 2026  

Södra Kurveröd  400  FB+SH  Förstudie pågår beräknas klar 2023 
Utredningar geoteknik+natur 2023-24 

Skarsjövallen, Ljungskile 02 FB+SH Detaljplan (200 bostäder) upphävd  

Övrig förtätning inom tätorterna  X3  FB+SH  Förstudier  

Summa:  Ca 2 485     

                                                           
1 FB = flerbostadshus, SH = småhus 
2 Bostadsutvecklingen i Ljungskile som helhet bör studeras inom ny FÖP Ljungskile 
3 Antal bostäder utreds i kommande förstudier/planprogram 
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Varför en genomförandeplan?  
Genomförandeplanen beskriver översiktligt pågående och planerat bostadsbyggande i såväl 

kommunal som i privat regi. Med planerat bostadsbyggande avses bostäder som ännu inte påbörjats 

men som har förutsättningar att färdigställas under planperioden. För dessa bostadsprojekt pågår 

detaljplanearbete eller genomförandeplanering. Denna genomförandeplan utgår från en bedömning 

av när dessa bostäder beräknas vara färdigställda och inflyttade och avser såväl privata som 

kommunala projekt. Med utgångspunkt från pågående och planerat byggande analyseras vilka 

åtgärder kommunen bör vidta i nästa steg för att upprätthålla en planberedskap som skapar 

förutsättningar för nya bostäder men också styr utvecklingen mot hållbarhetsperspektiven, dvs 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Genomförandeplanen är en beställning av aktiviteter till 

berörda förvaltningar och bolag för den kommande planeringsperioden. Aktiviteterna kan vara 

förstudier, detaljplaner, genomförandeplanering eller markanvisningar. Genomförandeplanen är en 

beställning för tre år framåt och beslutas årligen inom ramen för kommunens budgetrutin. 

Förändringar i den treåriga planen kan ske utifrån bedömningar vid varje beslutstillfälle. 

Bostadsbyggande kan ske genom att kommunen själv bygger eller tillåter privata exploatörer att bygga 

på privat eller kommunal mark. Detta betyder att kommunen måste beakta pågående och planerade 

bostadsprojekt och analysera marknad, konkurrens och ekonomi innan beslut om nya planbesked, 

anvisning av mark för exploatering eller påbörjande av egna områden för exploatering. Kommunens 

ställningstagande ska grundas i bostadsförsörjningsansvaret och målsättningen om att skapa ett 

hållbart samhälle. Samhällsbyggnadsstrategin beskriver kommunens inriktning för bostads-

utvecklingen och betonar att privata och kommunala exploateringar ska ses i ett sammanhang och att 

dessa kompletterar varandra snarare än konkurrerar. 

Bostadsbyggandet har stor påverkan på hur vi lever och på hur samhällets resurser tillvaratas och är 

därför centralt i samhällsutvecklingen. Bostäder förutsätter infrastruktur i form av vägar, vatten och 

avlopp, el- och värmesystem vilka bildar den struktur som också blir utgångspunkt för en fortsatt 

utveckling av samhälle och boendemiljöer. Boendet har också stor påverkan på behovet av transporter 

vilket bland annat ger effekter på energianvändning och miljö. En attraktiv levnadsmiljö måste 

dessutom ta hänsyn till natur och miljö, service och kommunikationer samt skapa förutsättningar för 

rekreation, kulturliv, trygghet osv. Hållbarhetsaspekterna i bostadsbyggandet som en del av 

samhällsplaneringen måste därför betonas. 

Kommunens översiktsplan ger en beskrivning av kommunens mark- och vattenanvändning, dvs var 

kommunen vill bygga bostäder och ge plats för verksamheter mm. Samhällsbyggnadsstrategin 

beskriver hur vi ska gå till väga för att utveckla samhället hållbart och vilka prioriteringar vi gör under 

den närmaste 10-årsperioden för att nå önskad utveckling. Genomförandeplanen, talar om när och i 

vilken ordning som bostadsprojekt ska utredas/genomföras under den närmaste 3-årsperioden. 

Genomförandeplanen är därmed ett verktyg som prioriterar vilka kommunala bostadsprojekt som ska 

utredas vidare eller genomföras innan ett eventuellt genomförande. Samhällsbyggnadsstrategin med 

genomförandeplanen är därmed ett underlag för kommunens verksamhetsplanering och budget för 

planering, investeringar, exploatering osv. 

Kommunen ska enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar planera så att förut-

sättningar skapas för alla att leva i goda bostäder och främja ändamålsenliga åtgärder som för-

beredelse och genomförande av bostadsförsörjningen. I bostadsförsörjningsprogrammet beskrivs 

kommunens mål och riktlinjer för att detta ansvar ska uppfyllas för olika boendegruppers behov med 

hänsyn till målen om att bygga hållbart och med hänsyn till bl.a. kulturhistoriska värden. Att verka för 

tillkomsten av fler hyreslägenheter är ett av målen i bostadsförsörjningen.   
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Om bostadsbeståndet 
Vid utgången av år 2021 fanns det i Uddevalla kommun 28 103 bostäder. Kommunens bostads-

försörjningsprogram beskriver bostadsbeståndet och den utveckling av bostadsbyggandet som skett 

genom åren. Utbyggnaden av lägenheter i flerbostadshus skedde till stor del under 1960–70 talet då 

en övervägande del av kommunens lägenhetsbestånd kom till. Från 1980-talet ökade fokus på boende 

i småhus vilket bidragit till en mer utspridd bebyggelse och gles samhällsstruktur. Småhusproduktion 

har i hög grad dominerat även fortsatt varför kommunen nu har en relativt hög andel bostäder i 

småhus. Under de senaste åren har dock byggandet av lägenheter i flerbostadshus åter tagit fart.  

 

 

 

 

Upplåtelseformer 

Även upplåtelseformen är av intresse vid analys av bostadsbehovet. Hyresrätter och äganderätter4 

(småhus) är ungefär lika stora i nuvarande bostadsbestånd.  

Upplåtelseform5 efter lägenhetstyp 2021 (28 103 lägenheter) 

 Andel 

Äganderätt/småhus 40 % 

Bostadsrätt 20 % 

Hyresrätt 40 % 

  

                                                           
4 Upplåtelseform äganderätt förekommer i flerbostadshus och avser då ägarlägenheter. Ägarlägenheter utgör 
ännu en liten del i bostadsbeståndet. 
5 Upplåtelseformen är det sätt på vilket man förfogar över sin bostad. I Sverige finns upplåtelseformerna 
hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt samt en mindre del kooperativ hyresrätt. 

Definitioner och förklaringar 
Statistiken baseras på lägenhetsregistret 
som är ett nationellt register över 
Sveriges alla bostadslägenheter. Även 
bostäder i småhus definieras som 
lägenheter.  
Hustyper: 
Småhus definieras som friliggande en- 
och tvåbostadshus samt par-, rad- och 
kedjehus (exklusive fritidshus). 
Flerbostadshus definieras som bostads-
byggnader innehållande tre eller flera 
lägenheter inklusive loftgångshus. 
Övriga hus definieras som byggnader 
som inte huvudsakligen är avsedda för 
bostadsändamål men ändå innehåller 
vanliga bostadslägenheter, ex.v. bygg-
nader avsedda för verksamhet eller 
samhällsfunktioner. 
Specialbostäder definieras som bostäder 

för äldre/funktionshindrade, studenter 

eller andra specialbostäder. 
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Fritidshus 

I kommunen finns ca 3 700 fritidshus. En viss omvandling av fritidshus till permanentboende sker i 

samband med utbyggnaden av nya kommunala verksamhetsområden för vatten- och avlopp t.ex. på 

Fräknestranden. Antalet fritidshus i kommunen har dock totalt sett inte förändrats nämnvärt.  

Antal fritidshus 10 år 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2000 2021 

3 604 3 597 3 610 3 672 3 671 3 629 3 636 3 663 3 656 3 684 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om hushåll 
I Sverige finns drygt 4,8 miljoner hushåll (2021). Närmare 2 miljoner hushåll består av ensamstående 
personer. Hushållstypen sammanboende utan barn utgör 1,2 miljoner hushåll och sammanboende 
med barn 1,0 miljon hushåll. Nära 4,0 miljoner personer ingår i hushållstypen sammanboende med 
barn.   
 
Av Sveriges 4,8 miljoner hushåll bor ca 40 % i småhus och 49 % i flerbostadshus. Ytterligare 
boendeformer finns i specialbostäder, såsom studentbostad eller boende för äldre osv.  
 
Hushållens boendeformer: 
 

     
 2 000 000 i småhus 1 400 000 i hyresrätt 1 000 000 i bostadsrätt 
 
 
 
Fakta från SCB 
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Färdigställda bostäder 
Nyproduktionen under de senaste 10 åren uppgår till ca 180 bostäder/år6 enligt statistik från SCB. 

Nyproduktionen motsvarar drygt en halv procent av bostadsbeståndet. Konjunktur, efterfrågan, 

politiska beslut osv. påverkar utvecklingen. De senaste åren har byggandet av lägenheter i 

flerbostadshus skjutit fart genom en ökad efterfrågan och genom ett ökat fokus på 

hållbarhetsperspektiven i bostadsbyggandet. Antalet nyproducerade lägenheter i flerbostadshus 

under de senaste 5 åren uppgår till cirka 120 lägenheter/år vilket inte överträffats sedan början av 

1980 resp. 1990-talet. Antalet färdigställda bostäder i småhus kvarstår dock på oförändrad nivå med 

cirka 75 lägenheter/år vilket tillsammans med en sedan tidigare hög andel småhus och en hög andel 

äldre som bor kvar i småhus innebär det att det finns en potential för fortsatt ökat bostadsbyggande i 

flerbostadshus. 

Många andra kommuner av motsvarande storlek som Uddevalla har en större andel byggande i 

flerbostadshus. Flera orsaker kan förklara detta bl.a. efterfrågan och , byggande av studentlägenheter, 

men den politiska styrningen (se sid 12) avgör ytterst vad som produceras.  

 

Färdigställda lägenheter och lägenhetstyp 2012-2021 (10 år) - jämförelse jämnstora kommuner 

Kommun Invånare 2021 Nya lgh/år snitt 
Varav lgh i 

flerbostadshus 
Varav lgh i 

småhus 

Skövde 57 016 277 71% 29% 

Uddevalla 57 122 180 59% 41% 

Trollhättan 59 154 182 76% 24% 

 

  

                                                           
6 Eftersläpning i registrering av nybyggda bostadslägenheter förekommer i SCB:s statistik beroende på 
kommunernas förmåga att inrapportera underlag. Statistiken måste läsas över flera år.  
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Bostadsbehov och förutsättningar för byggande 
Bostadsbehov utgår vanligtvis från antagandet att varje hushåll behöver en bostad varför behovet av 

bostäder har en demografisk utgångspunkt och bestäms av faktorer som befolkningsmängd, ålders-

nivå, hushållsstorlek och hushållssammansättning. Befolkningsprognoserna har på senare tid 

förändrats kraftigt framför allt pga. minskad invandring vilket påverkar bedömningen av hur många 

bostäder som behöver byggas. Möjligheterna att flytta till eller inom kommunen påverkas både av 

utvecklingen i befintligt bostadsbestånd och av bostadsbyggandets omfattning och inriktning. Det finns 

f.n. ett utbud av bostäder men detta motsvarar inte helt den efterfrågan som finns. Detta beror bl a 

på hushållens ekonomiska förutsättningar att hyra eller köpa en nybyggd eller nyrenoverad bostad. 

Länsstyrelsens beräkning av bostadsbyggnadsbehovet för att möta den prognostiserade befolknings-

ökningen fram till 2031 påvisar ett behov för Uddevalla kommun om ca 150-200 bostäder/år. Det 

minskade bostadsbyggnadsbehovet jämfört med tidigare bedömningar beror på att befolknings-

framskrivningen visar en mindre folkmängdsökning än tidigare år, vilket till stor del beror på minskat 

flyttnetto från utlandet. Länsstyrelsen redovisar i sin senaste bostadsmarknadsanalys ett fortsatt 

underskott av bostäder i länet men situationen har förändrats och fler kommuner uppger nu att 

bostadsbehoven har minskat. 

Det finns ett generellt behov av hyreslägenheter som tillgodoser behov hos såväl unga som äldre. 

Nyproducerade lägenheter matchar dock inte alltid de ekonomiska förutsättningarna hos dem som 

inte redan etablerat sig på bostadsmarknaden och har förutsättningar för boendekarriär. Allmännyttan 

har inte haft vakanser i större utsträckning sedan 2002. Kommunen har ett ansvar enligt målen i 

bostadsförsörjningsprogrammet att skapa förutsättningar för ett gott boende i livets alla skeenden 

samt boende för grupper med särskilda behov. Bostadsförsörjningsprogrammet anger ett behov om 

250 nya bostäder årligen men denna siffra får ses i ett sammanhang av att programmet beslutades i 

en period av högre prognos gällande befolkningstillväxt. När bostadsmarknaden präglas av ett 

underskott av bostäder som inte matchar hushållens ekonomiska förutsättningar leder detta till att 

vissa hushåll inte får tillgång till bostadsmarknaden. Bostadsojämlikheten kan för dessa hushåll få 

konsekvenser som att det blir svårare att flytta till arbete och studier, nyanländas etablering påverkas, 

ökad risk för hemlöshet eller trångboddhet, ungas start i vuxenlivet fördröjs samt äldre som tvingas bo 

kvar i bostäder med bristande tillgänglighetsanpassning. 

 

Nyproducerade bostäder leder till omflyttning i befintligt bostadsbestånd. 
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Det finns en fortsatt efterfrågan av bostäder i Uddevalla och kommunen bör fortsätta utveckla boende 

för olika målgrupper. Nyproduktionen kan vara ett strategiskt viktigt tillskott men nyproduktionen är 

samtidigt en mycket liten del av hela bostadsbeståndet varför fokus även bör läggas på hur det 

befintliga bostadsbeståndet kan användas mer effektivt. De allra flesta som flyttar till en ny bostad gör 

det inom det redan byggda beståndet. Vidare är det inom det befintliga bostadsbeståndet som 

hyresrätter med lägre hyresnivåer återfinns. Nyproduktionen av bostäder bör därför inriktas mot att 

skapa omflyttning i det befintliga bostadsbeståndet genom att tillskapa bostäder som efterfrågas av 

exempelvis unga och äldre. 

När omflyttning sker i det befintliga beståndet frigörs bostäder som kan tillgodose andra 

bostadssökandes behov vilket ger vinster för både individ och samhälle. En flyttkedja kan påverka flera 

åldersgrupper och hushållstyper. Bostadsbyggnation i tätorternas centrala delar som frigör småhus 

bidrar till att minska behovet av nya för samhället kostnadsdrivande småhusområden i tätorternas 

utkanter. Inom befintligt bostadsbestånd kan även om- och tillbyggnation samt omvandling av 

fritidshus och lokaler till permanentbostäder bidra till att öka tillgången till bostäder. 

I kommunen bor äldre i hög utsträckning kvar i småhus. Totalt bor 1 300 personer över 65 år ensamma 
i småhus varav närmare 500 personer är över 80 år. Sammanboende över 65 år i småhus utgör närmare 
4 200 varav drygt 600 personer är över 80 år. Många av personerna i dessa hushåll kommer att behöva 
ett mer anpassat boende framöver. Här handlar det om att ge äldre attraktiva alternativ till sitt 
nuvarande boende vilket med fördel kan ske i tätorternas centrala delar. Utöver positiva effekter av 
en flyttkedja innebär det även att äldre som flyttar till en funktionell bostad kan bo kvar längre i egen 
bostad innan eventuellt behov av boende i särskilt boende.  
 
 

 
Boendeexempel från Ljungskile.  

65 % av personer över 65 år i Ljungskile bor i småhus. Av dessa bor dessutom nära 20 % ensamma i sitt hus.  

 
En annan målgrupp för nyproduktion i kommunens centrala delar gäller unga personer, både singlar 
och par. Det gäller även att fånga in målgruppen med lägre betalningsförmåga, varför mer prisvärda 
hyresrätter med är viktiga att få med i mixen av nya bostäder.  
  

0 200 400 600 800 1000 1200

Ljungskile - boende 65+ efter hustyp 

Småhus Flerbostadshus Specialbostad, övriga hus Uppgift saknas
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Marknadsförutsättningar 
Den långsiktiga bostadsförsörjningen syftar till att säkerställa att alla kan få en bostad som motsvarar 

deras behov. Kommunerna skapar genom fysisk planering förutsättningar för bostadsbyggande och 

har det generella ansvaret för bostadsförsörjningen, men har inte reella möjligheter att påverka eller 

styra utvecklingen i alla delar. Bostadsförsörjning berör både planering, byggande och förvaltning och 

det finns tydliga samband mellan konjunkturläget, befolkningsförändringar och bostadsbyggandet. Det 

är bra och nödvändigt att bostadsbyggandet ligger på en hög nivå, men nybyggda bostäder kan sällan 

direkt tillgodose behoven hos de hushåll som har det särskilt svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. 

Kommunen har sedan länge en stadig befolkningstillväxt men denna bedöms bli något lägre under de 

närmaste åren. Kommunens befolkningsprognos beskriver befolkningsutvecklingen mer detaljerat 

t.o.m. 2030. 

Det har under en längre period varit lönsamt att bygga bostäder i kommunen men förändrade 

strukturella förhållanden har påverkat förutsättningarna för bostadsmarknaden. Hushållens köpkraft 

försvagas nu markant och hushållens förväntningar på den egna ekonomin rasar. Stigande räntor och 

energikostnader bidrar till fallande bostadspriser vilket i kombination med kraftigt höjda 

byggkostnader och stopp för investeringsstöden ökar risken för en kraftig inbromsning av 

bostadsbyggandet. Efterfrågan på nya bostadsrätter och småhus har fallit efter halvårsskiftet 2022 

varför byggstarter för bostadsrätter och småhus beräknas minska under 2023. Troligen kommer även 

privata bolag att ha en defensiv inställning till nyproduktion av hyresrätter utifrån den förändrande 

nationella bostadspolitiken med borttaget investeringsbidrag och den osäkerhet som i övrigt finns på 

marknaden. Allmännyttans byggande kan utvecklas något starkare, men står för en liten andel av den 

planerade produktionen. Till dess att de strukturella förhållande stabiliserats kommer det råda en 

fortsatt osäkerhet på bostadsmarknaden. Slutsatsen är att även om och det finns en fortsatt 

efterfrågan på bostäder, så behöver nya bostadsprojekt i än högre grad riktas mot rätt målgrupp.  

Stadsutveckling i centrum 
Samhällsbyggnadsstrategins planeringsprinciper har gett synliga resultat i bostadsutvecklingen och har 

bidragit till ett ökat byggande av lägenheter i flerbostadshus och ett tydligare fokus på att utveckla 

tätorterna i dess centrala delar. Det pågående arbetet med stadsutvecklingsprojekten syftar till att 

förändra och tillföra Uddevalla nya boendekvaliteter men också till en utveckling av stadens centrum. 

Hamnverksamheten och industriområdena längs Bäveån planeras flyttas längre västerut för att kunna 

öppna upp inre hamnen och med det planerade översvämningsskyddet friställs stora centrala ytor för 

stads- och bostadsutveckling.  

  

Definition av centrum i genomförandeplanen.   

Sedan 2012 har befolk-

ningen i centrumkärnan 

ökat med 16 % medan 

tätorten som helhet ökat 

sin befolkning med 8 %. 
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Samordning bostadsexploateringar i centrum 
Stadsutvecklingsprojektet i Å-staden och Västra centrum omfattar tillsammans med projekt hos 

Uddevallahem och andra privata exploatörer för närvarande omkring 2 500 bostäder. Se bild nedan. 

Mot bakgrund av det bedömda bostadsbehovet och möjlig utbyggnadstakt finns det en risk att 

bostadsprojekten kommer att konkurrera med varandra. Detta kan medföra förseningar i 

genomförandetid, minskat antal lägenheter i projekt eller att projekt inte genomförs. En jämn 

utbyggnadstakt i samspel med de kommunala planerna bör eftersträvas för en lyckad stadsutveckling. 

Dessutom är det av vikt att utbyggnaden sker inifrån och ut för att skapa en attraktivare centrumkärna. 

En framgångsrik utveckling av Södra Å-staden och Västra centrum förutsätter att kommunens och de 

privata exploatörernas projekt samordnas och påbörjas i lämpliga etapper. Effekten av nya 

plantillstånd i centrumnära lägen måste därför ställas i relation till redan pågående och planerade 

exploateringar.  Kommunen bör dessutom vara återhållsam gällande exploateringar i tätorternas 

ytterkanter för att lyckas med utvecklingen av stadens centrum. 

 

Antal bostadslägenheter i planerade bostadsprojekt (privat/Uddevallahem) i centrum och centrumnära lägen 

 

Ljungskile 
I Ljungskile planeras för omkring 90 nya bostäder i samhällets 

centrala delar genom privata aktörer. Kommunens detaljplan 

för Skarsjövallen har upphävts av mark- och miljödomstolen. 

Bostadsutvecklingen för Ljungskile som helhet bör därför 

studeras i samband med ny fördjupad översiktsplanen för 

Ljungskile. Det kan finnas möjligheter att utveckla tätorten 

genom bostadsexploateringar av mindre storlek. För orten är 

det viktigt att eftersträva utbyggnad i centrumnära lägen som 

kan tillgodose behovet av nya bostäder för äldre och andra 

målgrupper och som skapar omflyttning i det befintliga 

småhusbeståndet.  

Antal bostäder i planerade bostadsprojekt (privat/markanvisning)  

65 

30 
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Att påverka/styra bostadsbyggandet 
Kommunen har flera verktyg för att styra och påverka utvecklingen av bostadsbyggandet. 

Samhällsbyggnadsstrategin med planeringsprinciper är ett av de viktigaste för att skapa ett 

gemensamt fokus och en gemensam inriktning att förhålla sig till i olika planeringssammanhang. 

Strategin fastställdes av kommunfullmäktige i september 2015. 

Kommunens planmonopol ger också stora möjligheter att styra bostadsbyggandet. Kommunen har 

därför tagit fram rutiner och regelverk för bedömning av planinitiativ. Den s.k. förprövningen av 

nya/ändrade detaljplaner för olika bostadsprojekt innebär en prövning av projektets konsekvenser och 

effekter i ett tidigt skede för att avgöra om ett projekt bidrar till önskad utveckling utifrån 

hållbarhetsaspekter och andra kommunala målsättningar. Planförfrågningar bereds av en 

förvaltningsövergripande tjänstemannagrupp utifrån fastställda kriterier för bedömning av planfrågor. 

Privata och kommunala planinitiativ bedöms på samma sätt i en tydlig och transparent process där 

kommunstyrelsen fattar det slutliga avgörandet. Förprövningen av bostadsprojekt i ett tidigt skede är 

en nyckel för att bedöma och tidigt avstyra projekt som inte bidar till önskad utveckling. 

Kommunen kan genom sitt markinnehav och genom strategiska köp och försäljningar av byggbar mark 

påverka bostadsbyggandet. Kommunen behöver arbeta aktivt med markstrategiska frågor. 

Markanvisningar är ett annat viktigt instrument för att styra utvecklingen mot önskade bostäder. 

Kommunen kan vid anvisning av kommunal mark ställa krav på upplåtelseformer, hustyper mm. En 

tydlig markanvisningspolicy är ett viktigt kommunalt verktyg. 

En aktiv dialog med aktörer på bostadsmarknaden är också ett sätt att skapa samsyn och förståelse för 

målen i samhällsutvecklingen. De kommunala bostadsstiftelserna är viktiga aktörer i 

samhällsbyggandet men dialogen måste också fördjupas med övriga exploatörer på marknaden. 

Med ett proaktivt arbetssätt kan kommunen nå målet om ett hållbart samhällsbyggande som 

tillgodoser bostadsbehoven för olika grupper på bostadsmarknaden och bidrar till ett attraktivt 

samhälle. 
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Uddevalla just nu - pågående och planerade bostäder 2023–2026 
Flera bostadsbyggen med framför allt flerbostadshus pågår eller planeras i tätorterna Uddevalla och 

Ljungskile. Parallellt byggs också två stora bostadsområden för småhus och mindre flerbostadshus 

genom det av kommunen tillskapade bostadsområdet Sundsstrand och det privata området Furuhall 

(Rotviksbro). Kommande exploateringsplaner finns i Herrestad genom Sunningebergen m.fl. Till detta 

ska läggas pågående och planerade exploateringar (enskild byggnation och andra mindre områden) 

som sker efter Fräknestranden och genom spridd bebyggelse på landsbygd. 

Planerad bostadsbyggnation 
I privata och kommunala byggnadsprojekt beräknas totalt drygt 500 bostäder kunna färdigställas i 

perioden 2024 till 2026. Detta är det bedömda antalet möjliga färdigställda bostäder. Förändringar i 

konjunktur och marknadsläge, överklagande i byggprocessen, ekonomiska förutsättningar osv. 

påverkar det verkliga utfallet. Ytterligare potential finns i tidigare antagna detaljplaner vilka legat 

vilande och där projektstart är svår att bedöma (ej redovisade i karta nedan). 
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Lägenheter i flerbostadshus 
I den pågående och planerade bostadsproduktionen under planperioden utgör boendeformen 

flerbostadshus störst andel. 

Den kommunala bostadsstiftelsen Uddevallahem bidrar aktivt till tillkomsten av fler hyreslägenheter 

inom tätorten Uddevalla. Under perioden tillkommer ytterligare hyresrätter på Strömstadsvägen och 

genom privat exploatering på Östberget. I pågående och planerad produktion (ca 500) under 

planperioden 2024 - 2026 utgör drygt hälften hyresrätter vilket innebär att bostadsförsörjnings-

programmets målsättning om minst 20 % hyresrätter kan uppfyllas. 

Småhus 
Även om merparten av alla nya bostäder 2024 - 2026 tillkommer som lägenheter i flerbostadshus sker 

en betydande produktion av nya bostäder som småhus. Det är framför allt i de större bostads-

områdena Sundsstrand, Furuhall och bostadsprojekt på Fräknestranden som tomter för 

småhusbebyggelse upplåtes. Genom bygglov för enskild bebyggelse spridd på landsbygden och i 

tätorterna tillkommer genomsnittligt ca 35 småhus/år. Under planeringsperioden beräknas drygt 40 % 

av alla nya bostäder utgöras av småhus. 

 

Pågående och planerade bostäder Innevarande år Planperioden 

 2023 2024 2025 2026 

Flerbostadshus 75 24 146 130 

Småhus 12 37 49 31 

Bygglov spridd bebyggelse 35 35 35 35 

Summa/år: 122 96 230 196 

  Summa 2024-2026:  522 
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Bedömning för åren 2024–2026 
Planerad och pågående produktion av nya bostäder ligger för närvarande lägre än angivna mål i 
kommunens bostadsförsörjningsprogram men i nivå med länsstyrelsens bedömning av bostads-
behovet för Uddevalla. Bostadsmarknaden påverkas för närvarande av förändrade strukturella 
förhållanden på grund av effekter från pandemi, krig i närområdet och konjunktur. Till dess att dessa 
förhållanden stabiliserats kommer det råda en fortsatt osäkerhet på bostadsmarknaden. Om 
förutsättningarna stabiliseras under planperioden kan dock flera exploateringar starta tidigare än vad 
som för närvarande planeras. Kommunen har därför en beredskap för sin bostadsförsörjning om 
efterfrågan finns. 

En väl fungerande bostadsmarknad förutsätter att olika typer av bostäder produceras. Kommunen 

måste därför göra en bedömning av bostadsbehovet utifrån olika gruppers boendebehov men också 

utifrån perspektivet att skapa boenden som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Av resursskäl 

måste därför redan gjorda investeringar i väginfrastruktur, V/A, fjärrvärme osv. tillvaratas. Bostads-

byggandet ska planeras så att energianvändningen minimeras och att behovet av transporter minskas 

t.ex. genom närhet till handel, arbetsplatser och goda kollektiva förbindelser. Bostadsbebyggelse ska 

också bidra till trygghet, trivsel och till att naturligt minska segregation och klyftor i samhället. 

Samhällsbyggnadsstrategin prioriterar därför i nuläget att fler bostäder skapas i tätorternas centrala 

delar och att möjligheten till förtätning och byggnation inom den redan bebyggda strukturen 

tillvaratas. 

För centralorten Uddevalla och stadsutvecklingsarbetet i synnerhet är det avgörande att tillämpa 

planeringsprinciperna i samhällsbyggnadsstrategin. Centrumkärnan ska utvecklas i de mest centrala 

delarna enligt principen inifrån och ut. Kommunen är attraktiv för nybyggnation men har samtidigt inte 

den storlek och den tillväxttakt som tillåter att resurser och marknad delas på allt för många bostads-

projekt. Kommunen har släppt fram ett stort antal privata exploatörer med relativt omfattande projekt 

i centrumkärnan och förbereder samtidigt för den fortsatta utvecklingen av Södra Å-staden och Västra 

centrum. Möjligheterna att lyckas med dessa stora projekt förutsätter en fokusering på kommunens 

och de privata exploatörernas projekt och att dessa samordnas och påbörjas i lämpliga etapper. 

Effekten av ytterligare plantillstånd i centrumnära lägen måste därför ställas i relation till redan 

pågående och planerade exploateringar. Dessutom bör kommunen vara återhållsam gällande 

exploateringar i tätorternas ytterkanter för att lyckas med utvecklingen av stadens centrum. 

Planeringsperioden 2024 – 2026 
Arbetet med stadsutveckling är centralt för att utveckla inte bara bostäder utan också för att forma en 

attraktiv stadskärna och ett hållbart samhälle. Utvecklingen av nya bostäder i centrala lägen enligt 

planeringsprincipen inifrån och ut ökar antalet människor i stadskärnan vilket skapar större underlag 

för service, kulturaktiviteter mm och därmed ett levande centrum. I Södra Å-staden inklusive 

Windingsborg har genomförandeplaneringen fortsatt hög prioritet. För Kampenhofsområdet, som en 

del av Västra centrum, ska detaljplaner för framtida byggnation av såväl bostäder som verksamhets-

lokaler påbörjas under planeringsperioden. 

I Herrestad fortgår planering för blandad bebyggelse i Sunningebergen. Dessutom tillkommer ett antal 

privata exploateringar av varierande storlek i och utanför tätorterna vilket sammantaget medför att 

boende i småhus och mindre flerfamiljshus är väl tillgodosett de närmaste åren. Ytterligare 

oexploaterad mark i tätorternas utkanter som ökar orternas utbredning är för närvarande inte aktuellt. 

Detaljplanen för Sunningebergen ska färdigställas. Detaljplanen för Skarsjövallen har dock upphävts av 

mark- och miljödomstolen och det är för närvarande oklart om planarbetet ska återupptas. En ny 

fördjupad översiktsplan för Ljungskile ska påbörjas under 2023. Det är därför lämpligt att i samband 
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med detta arbete studera bostadsutvecklingen som helhet i Ljungskile. Det kan finnas möjligheter att 

utveckla tätorten genom bostadsexploateringar av mindre storlek.  

Det är fortsatt angeläget att tillvarata möjligheterna att skapa fler bostäder inom den redan bebyggda 

samhällsstrukturen bestående av vägar, VA-ledningar, kollektiva förbindelser osv. Ytterligare 

förstudier av potentiella bostadsprojekt inom tätorterna kan ske inom planperioden för att finna nya 

möjligheter att genom förtätning utveckla tätorterna med hänsyn till projektens påverkan på den 

prioriterade centrumutvecklingen. 

För att på något längre sikt upprätthålla en planberedskap som innebär att det även i fortsättningen 

finns förutsättningar för bostadsbyggande i tillräcklig omfattning och med önskade kvaliteter behöver 

ytterligare områden för framtida exploatering undersökas. Södra Kurveröd utgör ett område som om 

det visar sig lämpligt för byggnation har god potential för framtida boende. Fortsatta studier med 

avseende på möjlighet att tillskapa boende i blandbebyggelse med småhus och flerbostadshus på 

Södra Kurveröd ska genomföras med avseende på geoteknik och naturvärdesinventering. 

Nedanstående beställning ska vara utgångspunkt för berörda förvaltningar och kommunala bolags 

planering åren 2024–2026. Föreslagna aktiviteter är ett underlag i kommunens budgetprocess och ska 

inplaneras för genomförande aktuella år. Förstudier av utpekade objekt, fortsatt detaljplanering samt 

markanvisning ska på sätt som beskrivs startas eller genomföras under planeringsperioden 2024-2026. 

Beställning år 2024–2026: 

Objekt Bostäder 
totalt  

Bostadstyp7  Aktivitet  

Windingsborg  100 FB Genomförandeplanering 2023 - 2027 

Västra centrum - Kampenhof 300 FB  Planprogram 2023  
Detaljplaner (etapper) 2026 – ff 

Södra Å-staden (Anegrund) 1 400 FB Planprogram 2024 
Detaljplaner (etapper) 2031 – ff 

Vännerberg  15  SH  Detaljplan pågår  

Sunningebergen  270  FB+SH  Detaljplan pågår, beräknas klar 2024  
Genomförandeplanering 2025 - 2026  

Södra Kurveröd  400  FB+SH  Förstudie pågår beräknas klar 2023 
Utredningar geoteknik+natur 2023-24 

Skarsjövallen, Ljungskile 08 FB+SH Detaljplan (200 bostäder) upphävd  

Övrig förtätning inom tätorterna  X9  FB+SH  Förstudier  

Summa:  Ca 2 485     
 
Kommunledningskontoret 

December 2022 

                                                           
7 FB = flerbostadshus, SH = småhus 
8 Bostadsutvecklingen i Ljungskile som helhet bör studeras inom ny FÖP Ljungskile 
9 Antal bostäder utreds i kommande förstudier/planprogram 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2023-01-02 Dnr KS 2022/00459 

  

 

Handläggare 

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

 

Justering av kommunbidrag 2023 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens, samt socialnämndens kommunbidrag för 2023 behöver 
justeras med anledning av generella statsbidrag som är riktade till speciell verksamhet. 
Kommunbidragsjusteringen finansieras via omfördelning av central statsbidragsreserv. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-02 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna justeringen av kommunbidragen för år 2023 med 349 tkr, 
att fastställa de omräknade kommunbidragen enligt redovisad tabell, 
att finansiering sker genom central statsbidragsreserv. 
 

Ärendebeskrivning 

Förändring generella statsbidrag 
Vid omräkning av kommunbidragen till löpande pris kompenserades barn- och 
utbildningsnämnden för de bidrag som ingår i de generella statsbidragen men som är 
riktade till speciell verksamhet. Dock har det uppstått förändringar som behöver 
justeras. Utökad undervisningstid som tidigare kompenserats med 21 kr per invånare 
flyttas till 2024 och minskar därmed kommunbidraget. Det är även en minskning av 
kommunbidraget till följd av att skolkostnadsutredningens förslag inte genomförs. 
Tidigare medel för obligatorisk lovskola har flyttats till att förstärka det riktade 
likvärdighetsbidraget, dock återstår en restpost om 5 kr per invånare som barn- och 
utbildningsnämnden ska kompenseras för. Bidrag avseende skolor med konfessionell 
inriktning har tillkommit med 1 kr per invånare. Nämnda förändringar för barn- och 
utbildningsnämnden ger sammanlagt ett minskat kommunbidrag om -451 tkr som 
tillförs central statsbidragsreserv. 
 
Även för socialnämnden har det skett förändringar av statsbidragen. Nämnden har 
tidigare kompenserats med 19 kr per invånare avseende föräldrastödsprogram som nu 
övergår till att bli ett riktat bidrag som betalas till nämnden, därav ska kommunbidraget 
minskas för detta. Vid tidigare omräkning av kommunbidragen minskades 
socialnämndens ram för bidraget stärkt rätt till assistans med -19 kr per invånare, dock 
hade nämnden inte erhållit kommunbidrag för det bidraget tidigare. Därav behöver detta 
regleras i socialnämndens ram. Det har tillkommit ett bidrag för skyddat boende för 
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våldsutsatta barn och vuxna med 14 kr per invånare som socialnämndens ram ska 
utökas för. Nämnda förändringar för socialnämnden ger sammanlagt ett ökat 
kommunbidrag om 800 tkr som finansieras via central statsbidragsreserv. 
 
Förändringen av kommunbidrag för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
ger sammanlagt en förändring med 349 tkr. 

Total justering per nämnd framgår av nedanstående tabell  

 

 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Micaela Fondin 
Kommundirektör Budgetcontroller 

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

Kommunbidragsjusteringar 2023, belopp i tkr

Nämnd

Ingående

 kommunbidrag

Justering för 

riktade

 statsbidrag

Utgående 

kommunbidrag

Kommunfullmäktige 13 300 0 13 300

Kommunstyrelsen 432 277 0 432 277

Barn och utbildningsnämnden 1 695 181 -451 1 694 730

Socialnämnden 1 576 280 800 1 577 080

Samhällsbyggnadsnämnden 136 913 0 136 913

Kultur och fritidsnämnden 157 935 0 157 935

Valnämnden 100 0 100

Summa nämnder/styrelse 4 011 986 349 4 012 335

Riktade statsbidrag 7 100 -349 6 751

Årets resultat 100 0 100

mailto:barnutbildning@uddevalla.se
mailto:socialtjansten@uddevalla.se
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Handläggare 

Ronald Rombrant 
Telefon 070-580 80 58 
ronald.rombrant@uddevalla.se 

 

Utvärdering av nämndernas internkontrollplaner 2022 

Sammanfattning 

 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen och nämnderna till att den interna 
kontrollen är tillräcklig. Kommunrevisionen prövar sedan om den interna kontrollen 
som görs inom nämnderna är tillräcklig. 
 
I ”Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun” som har fastställts av 
kommunfullmäktige anges att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att 
tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation 
kring intern kontroll upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån 
kommunens behov av intern kontroll. Genom att utvärdera nämndernas arbete med 
intern kontroll säkerställer kommunstyrelsen att kommunens riktlinjer för intern 
kontroll följs.  
 
Sammanfattningsvis bedöms att 2022 års arbete med den interna kontrollen sker på ett 
tillfredsställande sätt och i enlighet med beslutade riktlinjer. 
  
Baserat på nämndernas genomförda granskningar utifrån 2022 års internkontrollplaner 
görs bedömningen att den interna kontrollen i organisationen är god.  
 
Samtliga nämnders granskningar ligger diarieförda under samma diarienummer som 
detta ärende (KS 2022/00655). 
 
Samtliga nämnder har fastställt sina internkontrollplaner för 2022 med utgångspunkt i 
genomförda risk- och väsentlighetsanalyser.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-04 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna uppföljningen av nämndernas arbete med 2022 års internkontroll 
 
att uppföljning ska ske vid kommunstyrelsens uppsiktsmöte våren 2023. 
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Ärendebeskrivning 

Utvärdering av arbetet med intern kontroll 2022 

Sammanfattning 

 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen och nämnderna till att den interna 
kontrollen är tillräcklig. Kommunrevisionen prövar sedan om den interna kontrollen 
som görs inom nämnderna är tillräcklig. 
 
I ”Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun” som har fastställts av 
kommunfullmäktige anges att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att 
tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation 
kring intern kontroll upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån 
kommunens behov av intern kontroll. Genom att utvärdera nämndernas arbete med 
intern kontroll säkerställer kommunstyrelsen att kommunens riktlinjer för intern 
kontroll följs.  
 
Sammanfattningsvis bedöms att 2022 års arbete med den interna kontrollen sker på ett 
tillfredsställande sätt och i enlighet med beslutade riktlinjer. 
  
Baserat på nämndernas genomförda granskningar utifrån 2022 års internkontrollplaner 
görs bedömningen att den interna kontrollen i organisationen är god.  
 
Samtliga nämnders granskningar ligger diarieförda under samma diarienummer som 
detta ärende (KS 2022/00655). 
 
Samtliga nämnder har fastställt sina internkontrollplaner för 2022 med utgångspunkt i 
genomförda risk- och väsentlighetsanalyser. 
 
Nämndernas arbete med 2022 år internkontrollplaner   

 

Utöver nämndernas egna internkontrollplaner och granskningar har två 
kommungemensamma kontrollpunkter granskats under 2022 (KS 2022/00619):  
 

 följsamhet resepolicy,  
 tecknande av externa hyresavtal, följs styrdokument och delegationsordningar? 

 
Ett antal slutsatser och rekommendationer för samtliga nämnder har lämnats när det 
gäller de kommungemensamma kontrollpunkterna.    
 
De granskningar som under 2022 har genomförts har följt den av kommunen bestämda 
internkontrollprocessen. Det vill säga nämnderna har antagit förvaltningarnas förslag till 
internkontrollplaner, vilka i sin tur har utgått från genomförda risk- och 
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väsentlighetsanalyser. Samtliga nämnder (detta år inklusive valnämnden) har genomfört 
den interna kontrollen i enlighet med kommunens regelverk.  
 
I det följande redovisas nämndernas genomförda kontrollpunkter och genomförda 
granskningar. Därutöver tillkommer de två kommungemensamma kontrollpunkterna, 
som också har ingått i nämndernas internkontrollplaner för 2022. Nämndernas 
granskningar ligger diarieförda under samma diarienummer som detta ärende (KS 
2022/00655). 
 

Kommunstyrelsen 

I kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 finns utöver de två kommungemensamma 
kontrollpunkterna två egna kontrollpunkter: 
 

 Anmälan av bisyssla  
 Kravprofil som grund vid annonsering av tjänster 

  
 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

Process/rutin 

 

Kontrollmoment 

1. Granskning av upphandling Att vi följer upprättade ramavtal vid inköp. 
2. Avdragsförbud Kontroll av att rätt moms är bokförd + övriga 

krav uppfyllda enligt checklista från 
ekonomiavdelningen 

3. Att driftsredovisning inte belastas 
med investeringar 

Genomgång av fakturor på över 80 tkr i driften 

4. Kontroll av bidrag till fristående 
verksamhet 

Genomgång att utbetalningar överensstämmer 
med beslut 

5. Efterlevnad av delegationsordning 
samt  

6. dokumentation av beslut på rätt sätt 

Granskning av att fattade beslut följer skollag 
vad gäller dokumentation, diarieföring och  
registrering i system. 

7. Utdrag ur belastningsregister vid 
anställning 

Genomgång av anställningar 

8. Barnomsorg enligt behov/skollag Genomgång av placeringar i kommunal och 
fristående verksamhet 

9. GDPR Finns adekvata och uppdaterade 
registerförteckningar på enheten? 
På vilket sätt försäkras att personal har rätt  
kompetens inom GDPR? 

10. Särskild undervisningsgrupp 
Källan 

Placeringstid i särskild undervisningsgrupp 
Källan  
Placeringstid  
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Kostnad per elev 
 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 

 

 Kontroll av uppgifter enligt speciallagstiftning (Spellagen)  
 Utvärdering av digitaliseringsprocesser. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 
Internkontrollpunkter 2022: 
 

1. Kollegiegranskning inom myndighetsområde 
2. Ansökan om enskilda avlopp 
3. Projektmodell 2.0, beställningar enligt fastställd rutin 
4. Projektmodell 2.0, Överlämningar i projektmodellen 
5. Budgetprocess, tydlig finansiering av våra uppdrag 
6. Planprocessen, finansiering av detaljplanearbetet 
7. Direktupphandling, efterlevnad av  
8. Kvalitetssäkring (objektspärm och metodbok) 
9. Personalhygien inom måltidsservice 

 

 

Socialnämnden 

 
 Köp av plats för bostad med särskild service inom socialpsykiatrin och köp av 

plats för bostad med särskild service (vuxna) enligt LSS (Uppföljningen var 
planerad till att genomföras i oktober/november 2022 men tillföljd av sjukdom har 
den inte kunnat genomföras. Punkten kommer därför att följa med till 
internkontrollen 2023.) 

 
 Användning av sårvårdsapp inom hälso- och sjukvård 
 
 Följa upp planering, uppföljning och utvärdering av individuella omsorgsinsatser 

genom uppföljning av rutin för teamträffar inom vård- och omsorgsboenden. 
 
 Inventering, uppföljning och genomlysning av kvalitetsregister 
 
 När verksamheten visar en stor budgetavvikelse skall en fördjupad redovisning 

göras till Socialnämnden 
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Överförmyndaren 

 

Risk att ställföreträdare är olämpliga och missköter sitt uppdrag. Risk för 
huvudmännens rättssäkerhet. Kontrollmoment: 
 

 Antal anmärkningar 
 Klagomål per ställföreträdare, antal lämplighetsutredningar 
 Lämplighetskontroller av ställföreträdare innan beslut. Utdrag från Polisens 

belastningsregister, Kronofogden och Socialtjänsten. 
 Ett utbildnings/fortbildningstillfälle per år till gode män och förvaltare. 
 Krav på genomgången ställföreträdarutbildning med inlämning av 

utbildningsintyg. 
 

Valnämnden 

 
 
Process/rutin Kontrollmoment 
 Efterlevnad av förstärkt skydd av 

valsedlar 
Kontrollera att avskärmningarna fungerar  
runt valsedelsställen. 
 

 Utläggning av samtliga mottagna 
valsedlar 

Jämför valsedlar i valsedelsställen mot  
levererade valsedlar och lista över 
anmälda partier.  
 

 

 

 
 
Malin Krantz Ronald Rombrant 
Kommundirektör Finansstrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Överförmyndaren 
Valnämnden 
Kommunrevisionen 
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Handläggare 

Utvecklare besöksnäring Helena Henriksson 
Telefon 0522-69 84 71 
helena.henriksson@uddevalla.se 

 

Särskilt anslag för elitsponsring år 2023-2024 till IK Rössö 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun har beslutat om 1 mkr i särskilt anslag för  
elitsponsring. Förslaget är att IK Rössö får del av den extra sponsringen. 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag på avtal mellan Uddevalla kommun och 
IK Rössö i enlighet med kommunens riktlinjer för sponsring. I bedömningen har tagits 
del av kommunens riktlinjer för sponsring i Uddevalla kommun, 2005-01-12 och 
kompletterande kriterier för utökad sponsring av elitidrott, 2014-10-17, reviderat 2018-
12-10 Dnr. 2018/00848-ett rådgivande dokument med kompletterande kriterier för 
utökad sponsring av elitidrott. 
Uddevalla kommun sponsrar IK Rössö med 400 000 kronor per år 2023 och 2024 för 
sitt avancemang till Elitettan och satsningen på elitnivå.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2023-01-03 
Avtal om elitsponsring mellan IK Rössö och Uddevalla kommun år 2023-2024 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att föreningen IK Rössö för år 2023 och 2024 tilldelas elitsponsring med 400 000 
kronor, och i enlighet med upprättat avtal, 
 
att finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för sponsring, 
 
att i övrigt godkänna avtalen. 
 
 
 
 
Malin Krantz  Helena Henriksson 
Kommundirektör Utvecklare besöksnäring 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
IK Rössö 
Kommunikationsavdelningen 
KLK avd juridik och administration, ekonomi 
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Handläggare 

Utvecklare besöksnäring Helena Henriksson 
Telefon 0522-69 84 71 
helena.henriksson@uddevalla.se 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

www.uddevalla.se Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 60 01 

  E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se 
 

 
 

Avtal mellan Uddevalla kommun och IK Rössö gällande 

elitsponsring för år 2023 och 2024 
IK Rössö och Uddevalla kommun har ingått ett elitsponsringsavtal för IK Rössö A-lag 
Damernas avancemang till Elitettan enligt kommunens riktlinjer för sponsring och 
kompletterande kriterier för ökat anslag till elitidrott.  Uddevalla kommun sponsrar IK 
Rössö med 400 000 kronor per år 2023 och 2024 under förutsättning att IK Rössö 
uppfyller följande kriterier under avtalets giltighetstid.   
 

 Uddevalla kommun är väl synlig som sponsor på lagets match- och 
träningskläder enligt kommunens önskemål, 

 Kommunens logotype är väl synlig på IK Rössö´s hemsida med länk till 
uddevalla.se, 

 Uddevalla kommun ska marknadsföras i samtliga matchprogram, affischer, 
annonser och i andra marknadsföringssammanhang,  

 Uddevalla kommun erhåller 10 VIP-biljetter till hemmamatcherna,  
 Kommunen ska ha möjlighet att vara matchvärd under säsongen utan 

tillkommande kostnader,  
 Uddevalla kommun erhåller placering av två arenaskyltar. Placeringen och av 

skyltarna ska godkännas av Uddevalla kommun, 
 Uddevalla kommun bjuds in till olika sponsringsaktiviteter och ska ha möjlighet 

att informera om aktiviteter och annat som kommunen finner lämpligt,  
 IK Rössö ska vara goda ambassadörer och bidra till att marknadsföra Uddevalla 

kommun som en plats för möten och evenemang,  
 IK Rössö deltar med aktiva och/eller ledare som ambassadörer vid möten eller 

andra evenemang i samrbete med Uddevalla kommun,  
 IK Rössö ska efter årets slut lämna en muntlig och en skriftlig redogörelse för 

hur ovanstående åtaganden har uppfyllts. Av särskild vikt är hur föreningen 
bidragit till social hållbarhet.  

 Samtliga marknadsföringsinsatser skall utformas i samarbete mellan IK Rössö 
och kommunens kommunikationsavdelning.  

Avtalsperiod 

År 2023 samt år 2024 
 
Utbetalning sker årsvis i januari månad till bankgiro nr 5904-6193 för 
organisationsnummer 858500-7290, förutsatt att påskrivet avtal inkommit till 
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kommunen. Uddevalla kommun har möjlighet att frångå avtalet om kommunen anser att 
IK Rössö inte uppfyller de ovan ställda kriterierna för sponsring och IK Rössö kan då 
bli återbetalningsskyldig. Uddevalla kommun har tolkningsföreträde. Dessa 
förhållanden gäller även om verksamheten i IK Rössö upphör under avtalstiden.  
 
 
 
 
 
 
 
Uddevalla januari 2023 
 
 
 
 
Martin Pettersson    Karl Fors 
Kommunstyrelsens ordförande   Ordförande 
Uddevalla kommun    IK Rössö 
 
 
 
Detta avtal är upprättat i två exemplar där varje avtalspart tar var sitt. 
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Handläggare 

Enhetschef Björn Segelod 
Telefon 0522-69 60 00  
bjorn.segelod@uddevalla.se 

 

Uddevalla kommuns organisation enligt Lag (2021:890) om 

skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, 

visselblåsarlagen 

Sammanfattning 

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så  
kallade visselblåsarlagen, trädde i kraft den 17 december 2021. Den gäller inom privat  
och offentlig verksamhet. Den nya lagen innehåller bestämmelser om bland annat skydd  
mot hindrande åtgärder och repressalier och om ansvarsfrihet för åsidosättande av  
tystnadsplikt. Vidare finns bestämmelser om skyldighet att inrätta rapporteringskanaler,  
dokumentation, behandling av personuppgifter och sekretess. För kommunerna gäller  
att de nya interna rapporteringskanalerna ska var i drift senast den 17 juli 2022.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-22 § 202 att uppdra åt kommundirektören att till 
kommunstyrelsen redovisa en utvärdering av organisationen under januari 2023. I 
bilagd utvärdering överlämnas en utvärdering den nya organisationen samt statistik för 
antalet inkomna ärenden. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-04. 
Utvärdering av Uddevalla kommuns organisation enligt Lag (2021:890) om skydd för 
personer som rapporterar om missförhållanden, visselblåsarlagen. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-22 § 202. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna utvärderingen. 
 
 
 
Malin Krantz  Björn Segelod 
Kommundirektör  Enhetschef Trygghet och 

samhällsskydd 
 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Ansvarig handläggare  
Personalchef 
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Kommunledningskontoret  

Säkerhetschefen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  

    

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

  
Utvärdering av visselblåsarfunktionen i Uddevalla kommun 
 
Kommunen har sedan juli månad 2022 haft en visselblåsarfunktion. Funktionen är en 
lagstiftat funktion där i huvudsak anställda eller personer som har annan relation till 
kommunen kan anmäla allvarliga missförhållanden av allmänintresse.  
 
Den nya visselblåsarlagen innehåller ett antal nya inslag gentemot tidigare lagstiftning. 
Det första är att det skall vara möjligt att lämna anmälan anonymt, det andra är att 
anmälan inte behöver beröra en misstänkt brottslighet och att det slutligen finns ett 
lärandekoncept inbakat i systemet. Kraven på sekretess har ökat i allmänhet. Anmälaren 
kan använda sig av flera format för sin anmälan. 
 
Systemet har i huvudsakligen fungerat som avsett men varit behäftad med ett antal 
tekniska fel som rättats till efter hand. Den största enskilda svagheten hos systemet har 
varit att den E-tjänst som i huvudsak används varit svår att hitta på inblicken och 
Uddevalla.se.  
 
Totalt har 18 ärenden inkommit i systemet. Av dessa har hanterande funktion valt att 
närmare undersöka 10 av dessa. I inget av ärendena har det varit nödvändigt att direkt 
genomföra en polisanmälan. I 2 fall har anmälan setts som mycket allvarlig och direkta 
åtgärder har vidtagits omedelbart, dessa två är kopplade till varandra. Av de övriga 
ärendena har 6 inneburit en informationsöverlämning till en verksamhet i form av en 
redovisning med krav på återkoppling. Alla återkopplingar är genomförda.  
 
Systemet betraktas överlag som fullgott, dock innebär möjligheten att vara anonym att 
det inte är möjligt att återkoppla till anmälaren på det sätt som anges i lagen. Endast 2 
ärenden är möjliga att återkoppla, övriga ärenden kommer från en anonym avsändare.  
 
Under 2023 skall tillgängligheten på systemet förbättras.  
 
 
 
Björn Segelod 
Säkerhetschef.  
 



 
 

 
 

Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 202 Dnr KS 2022/00270 

Uddevalla kommuns organisation arbete enligt Lag (2021:890) 
om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, 
visselblåsarlagen 

Sammanfattning 

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så 
kallade visselblåsarlagen, trädde i kraft den 17 december 2021. Den gäller inom privat 
och offentlig verksamhet. Den nya lagen innehåller bestämmelser om bland annat skydd 
mot hindrande åtgärder och repressalier och om ansvarsfrihet för åsidosättande av 
tystnadsplikt. Vidare finns bestämmelser om skyldighet att inrätta rapporteringskanaler, 
dokumentation, behandling av personuppgifter och sekretess. För kommunerna gäller 
att de nya interna rapporteringskanalerna ska var i drift senast den 17 juli 2022.  Lagen 
gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om 
missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.  
 
Kommunledningskontoret har med anledning av detta skapat en organisation och 
process samt rapporteringskanaler som ska uppfylla lagens syften. Organisationen gäller 
för hela kommunens verksamheter och leds av kommundirektören som också äger rätt 
att göra ändringar i den. En mer detaljerad beskrivning/bild av organisationen och 
processen biläggs ärendet. I förslaget ingår bl.a. också att kommunledningskontoret 
årligen ska lämna en rapport till kommunstyrelsen och övriga nämnder över antal 
inkomna ärenden och vilka åtgärder dessa har lett till. Processbeskrivningen föreslås 
utgöra ett informationsärende till kommunstyrelsen. Tre nya delegationer föreslås 
samtidigt införas i kommunstyrelsens delegationsordning om avskrivning/avslutande av 
utredning, samt om att avslå begäran om allmän handling avseende visselblåsarärenden.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-08.  
Visselblåsarprocess Uddevalla kommun 2022-06-08.  
Förslag till tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna informationen om organisation m.m. med anledning av Lag (2021:890),  
 
att kommundirektören ska ansvara för kommunens organisation avseende Lag 
(2021:890),  
 
att uppdra åt kommundirektören att till kommunstyrelsen redovisa en utvärdering av 
organisationen under januari 2023,  
 
att kommunledningskontoret årligen ska lämna en skriftlig kommunövergripande 
översikt av antal inkomna ärenden och vidtagna åtgärder,  



 
 

 
 

Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 202 
 

att i kommunstyrelsens delegationsordning införa delegationer med anledning av 
tillämpning av Lag (2021:890) enligt upprättat förslag och att dessa ska gälla från och 
med 2022-07-01.  
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-06-27 
Ingemar Samuelsson (S), Paula Berger (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-06-27 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2022-06-27 
Samtliga nämnder 
T.f. personalchef 
IT-chef 
Avdelningschef Juridik och administration  
Ekonomichef 
Säkerhetschef 
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Handläggare 

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

 

Uppdrag från kommunstyrelsen att se över kommunens priser 

och deras inriktning för att se om man skulle kunna samla 

priserna till färre priser med en mer allmän inriktning typ "gjort 

en lovvärd insats för Uddevalla kommun och dess invånare" 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-27 att uppdra åt kommunledningskontoret att ”se 
över kommunens priser och deras inriktning för att se om man skulle kunna samla 
priserna till färre priser med en mer allmän inriktning typ ”gjort en lovvärd insats för 
Uddevalla kommun och dess invånare”. 
 
Kommunen delar årligen ut ett antal olika priser, exempelvis jämställdhetspris, 
demokratipris och priser inom kultur- och fritidsområdet.  
 
Att det finns ett flertal priser innebär att utrymmet i flödet måste delas mellan de olika 
priserna och därmed finns risk att värdet av respektive utmärkelse blir lägre för varje 
nytt som tillkommer. Det har i några fall de senaste åren också visat sig att intresset för 
att nominera pristagare varit begränsat vilket skulle kunna bero på att det inte uppfattas 
som viktigt eller att det varit svårt att nå ut med information. Upprätthållande av 
prisutdelande är förknippat med administration och kostnader. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att möjligheterna att marknadsföra nomineringar 
och uppmärksamma pristagare skulle öka om antalet priser minskade. Dessutom 
minskar de administrativa kostnaderna. Kommunledningskontoret föreslår därför att 
samtliga priser och stipendier i kommunen avvecklas och att det istället införs ett eller 
möjligen två nya priser som inrättas av kommunfullmäktige. Priserna ska 
uppmärksamma värdefulla insatser för Uddevalla i ett brett perspektiv. 
 
Då både samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden berörs av förslaget 
omfattas ärendet av beredningskrav och bör i ett första steg remitteras till nämnderna. 
Det kan även finnas anledning att bereda övriga organ som handhar priser möjlighet att 
yttra sig.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-09. 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 259. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
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att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
Hälsopolitiska rådet, demokratiberedningen och personalutskottet med svar senast 
2023-04-01.  

Ärendebeskrivning 

Uppdraget 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-27 att uppdra åt kommunledningskontoret att ”se 
över kommunens priser och deras inriktning för att se om man skulle kunna samla 
priserna till färre priser med en mer allmän inriktning typ ”gjort en lovvärd insats för 
Uddevalla kommun och dess invånare”. 

Inventering av nuvarande priser 

Kommunen delar årligen ut ett antal olika priser. Kommunledningskontoret har utifrån 
de bestämmelser som finns i kommunens författningssamling och förfrågningar till 
respektive förvaltningsadministration tagit fram en förteckning över förekommande 
priser och utfallet för år 2021. Priser där kommunen samverkar med andra aktörer vad 
gäller t.ex. prisutdelning ingår inte i förteckningen, inte heller rent verksamhetsinterna 
utmärkelser såsom elevstipendier.  
 
1. Prisets namn: Uddevalla Hälsopolitiska råds folkhälsopris 
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen 
Pristagare utses av: Folkhälsopolitiska rådet 
Prissumma: 10 tkr samt diplom 
Antal nominerade 2021: 33st 
Pristagare 2021: Fröken Folkes fik och Hitta ut 
Reglering: Bestämmelser för Uddevalla hälsopolitiska råds folkhälsopris 
 
2. Prisets namn: Uddevalla kommuns demokratipris 
Ansvarig nämnd: Kommunfullmäktige 
Pristagare utses av: Demokratiberedningen 
Prissumma: 10 tkr samt diplom 
Antal nominerade 2021: 6 
Pristagare 2021: Studieförbundet vuxenskolan 
Reglering Riktlinjer för Uddevalla kommuns demokratipris 
 
3. Prisets namn Uddevalla kommuns kulturpris 
Ansvarig nämnd: Kommunfullmäktige 
Pristagare utses av: Kultur- och fritidsnämnden 
Prissumma: bestäms av kultur- och fritidsnämnden (senast 20 tkr) 
Antal nominerade 2021:3 
Pristagare 2021: delas mellan Birgitta Brodén och Uddevalla Varvs- och 
Industrihistoriska förening. 
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Reglering: Stadgar för Uddevalla kommuns kulturpris, kulturstipendium och 
ungdomsledarpris samt tillämpningsföreskrifter 
 
4. Prisets namn Uddevalla kommuns kulturstipendium 
Ansvarig nämnd Kommunfullmäktige 
Pristagare utses av: Kultur- och fritidsnämnden 
Prissumma bestäms av kultur- och fritidsnämnden (senast 25 000kr) 
Antal nominerade 2021: 2 st (ansökningar) 
Pristagare 2021: Rizah Sheqiri 
Reglering. Stadgar för Uddevalla kommuns kulturpris, kulturstipendium och 
ungdomsledarpris samt tillämpningsföreskrifter 
 
5. Prisets namn Uddevalla kommuns ungdomsledarpris 
Ansvarig nämnd Kommunfullmäktige 
Pristagare utses av: Kultur- och fritidsnämnden 
Prissumma bestäms av kultur- och fritidsnämnden (senast 0 kr) 
Antal nominerade 2021: inga hade inkommit 
Pristagare 2021: ingen 
Reglering: Stadgar för Uddevalla kommuns kulturpris, kulturstipendium och 
ungdomsledarpris samt tillämpningsföreskrifter 
 
6. Prisets namn Jämställdhetspris 
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen 
Pristagare utses av: Personalutskottet 
Prissumma: 10 tkr 
Antal nominerade 2021:0 
Pristagare 2021: ingen 
Reglering: Riktlinjer antagna av kommunfullmäktige 2010 
 
7. Prisets namn Byggnadspriset 
Ansvarig nämnd: samhällsbyggnadsnämnden 
Pristagare utses av samhällsbyggnadsnämnden 
Prissumma: diplom 
Antal nominerade 2021:5 
Pristagare 2021: Buddeberg 2:10 (Cirkuskvarnen) 
Reglering: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar årligen. 
 
8. Prisets namn: Uddevalla kommuns naturpris  
Ansvarig nämnd: samhällsbyggnadsnämnden 
Pristagare utses av: samhällsbyggnadsnämnden 
Prissumma: ett insektshotell med pristagarens namn ingraverat 
Antal nominerade 2021. Priset inrättades 2022 
Pristagare 2021: ingen (Priset inrättades 2022) 
Reglering: bestämmelse antagen av samhällsbyggnadsnämnden 
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Kostnader 

Kostnaderna för själva pris/stipendiesummorna är ungefär 75 tkr per år. Arbetsinsatser, 
annonskostnader etc är ej inräknade.  

Bedömning 

Att det finns ett flertal priser innebär att utrymmet i flödet måste delas mellan de olika 
priserna och därmed finns risk att värdet av respektive pris blir lägre för varje 
tillkommande pris. Det har i några fall de senaste åren också visat sig att intresset för att 
nominera pristagare varit begränsat vilket skulle kunna bero på att det inte uppfattas 
som viktigt eller att det varit svårt att nå ut med information. 
 
Upprätthållande av prisutdelande är förknippat med administration och kostnader i form 
av att styrdokument ska hållas aktuella, annonsering, bedömningar av inkomna 
ansökningar, beslutsfattande, inbjudan av pristagare, information till media etc.  
 
Kommunledningskontoret bedömer att möjligheterna att marknadsföra nomineringar 
och uppmärksamma pristagare skulle öka om antalet priser minskade. Dessutom 
minskar administrativa kostnader. 

Förslag 

Kommunledningskontoret föreslår följande: 
 

 Samtliga priser och stipendier avvecklas med verkan från 2023. Ingen utdelning 
av nuvarande priser sker för insatser under 2023. 

 
 Ett eller möjligen två nya priser inrättas av kommunfullmäktige. Priserna ska 

uppmärksamma värdefulla insatser för Uddevalla i ett brett perspektiv.   

Ärendeberedning 

Två nämnder berörs av beslutet; samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden. Nämnderna ska därför ges möjlighet att yttra sig över förslaget. 
Kommunledningskontoret föreslår att ärendeberedningen sker enligt följande: 
 

1. Kommunstyrelsen remitterar ovanstående förslag till berörda nämnder, 
2. Kommunstyrelsen bereder, efter analys av remissvaren, ett förslag till 

kommunfullmäktige om en förändrad modell. Det/de nya priset/priserna kan 
delas ut i början av 2024 för insatser under 2023. 
 

Tänkt uppdragstagare för utformning av en ny modell är kommunikationschefen.   
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Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Hälsopolitiska rådet 
Demokratiberedningen 
Personalutskottet 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 259 Dnr KS 2020/00569 

Medborgarförslag från Ulf G Eriksson om att inrätta ett 
naturpris 

Sammanfattning 

Ulf G Eriksson inkom i september 2020 med medborgarförslag om att Uddevalla 
kommun ska inrätta ett naturpris och att priset ska delas ut en gång per år till någon som 
gjort naturen i Uddevalla en stor tjänst. Kommunfullmäktige har överlåtit åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till samhällsbyggnadsnämnden.  
  
Nämnden behandlade ärendet den 16 september och föreslog då kommunstyrelsen att 
bifalla förslaget om att inrätta ett naturpris samt att nämnden ska bemyndigas att ta fram 
kriterier för priset samt årligen utse pristagare.  
  
Kommunen delar årligen ut ett antal olika priser, exempelvis jämställdhetspris, 
demokratipris och priser inom kultur- och fritidsområdet. Kommunen samverkar också 
med andra aktörer vad gäller prisutdelning. Inrättande och upprätthållande av nya priser 
är förknippat med administration och kostnader, samt innebär en risk för att värdet av 
respektive pris urholkas, liksom intresset för att nominera pristagare.  
Kommunledningskontoret föreslår därför att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-23. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-16 § 357. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-16. 
Medborgarförslag från Ulf G Eriksson 2020-09-11. 

Yrkanden 

Anna Lena Heydar (S): Att bifalla medborgarförslaget om att inrätta ett naturpris,  
att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta om kriterier för hur pristagaren ska 
utses samt att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta om vem/vilka som ska få 
Uddevalla kommuns naturpris. 
 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Bifall till Anna Lena Heydars (S) yrkande. 
 
Jarmo Uusitalo (MP): Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över 
kommunens priser och deras inriktning för att se om man skulle kunna samla priserna 
till färre priser med en mer allmän inriktning typ ”gjort en lovvärd insats för Uddevalla 
kommun och dess invånare”. 
 
Ann-Charlott Gustafsson (UP): Bifall till Anna Lena Heydars (S) ändringsyrkande och 
Jarmo Uusitalos (MP) tilläggsyrkande. 
 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 259 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Anna Lena Heydars (S) 
ändringsrykande och finner kommunstyrelsen bifalla ändringsyrkandet. Ordförande 
ställer därefter proposition på Jarmo Uusitalos (MP) tilläggsyrkande och finner 
kommunstyrelsen bifalla detsamma. 
  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
  
att bifalla medborgarförslaget om att inrätta ett naturpris,  
 
att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta om kriterier för hur pristagaren ska 
utses samt att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta om vem/vilka som ska få 
Uddevalla kommuns naturpris. 
 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över kommunens priser och deras 
inriktning för att se om man skulle kunna samla priserna till färre priser med en mer 
allmän inriktning typ ”gjort en lovvärd insats för Uddevalla kommun och dess 
invånare”. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-10-29 
Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-29 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-10-29 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Kommunledningskontoret  
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Handläggare 

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

 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, ändrad 

organisation kommunledningskontoret, delegationer om 

säkerhetsskydd m.m. 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till ändringar i kommunstyrelsens 
delegationsordning. Ändringarna motiveras dels av organisationsförändringar inom 
kommunledningskontoret från 1 februari, dels behov av delegationer inom området 
säkerhetsskydd vilka inte funnits tidigare. Delegatförteckningen är också uppdaterad. 
Delegaten Dataskyddshandläggare är ändrad till Informationssäkerhetshandläggare i 
enlighet med en ändring i informationssäkerhetsbestämmelserna. 
 
De avsnitt som berörs är Delegatförteckning, Allmänna ärenden samt Ekonomi. I 
avsnittet Allmänna ärenden är ändringarna markerade med röd text. Avsnittet Ekonomi 
var tidigare skrivet i en tidigare utformning av delegationsordningen, men är nu 
överflyttad i den nya mallen. De ändringar i sak som skett är att delegaterna justerats 
utifrån den nya organisationen. Inga ändringar av beslutanderätt, beloppsnivåer, 
anmälningsplikt etc föreslås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-18. 
Förslag till reviderad delegationsordning. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa delegationsordning för kommunstyrelsen enligt upprättat förslag att gälla 
från och med 2023-02-01. 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Enheten för trygghet och samhällsskydd  



Delega-
tion, 

nummer

Ärende Lagstöd Nämndens 
beslut

FC:s beslut om 
vidaredele-
gation

Del/ verk-
ställig-
het

Anmäla
n

Kommentar

Ekonomi
E1 Utse beslutsattestanter FC Del JA
E2 Avskriva fordringar upp till 1 000 kronor FC V-del Ek.ass Ver NEJ
E3 Avskriva fordringar upp till 25 000 kronor FC V-del AC-E efter 

samråd med resp. 
AC

Del JA

E4 Avskriva fordringar upp till 50 000 kronor FC   Del JA
E5 Anstånd för fordran upp till 20 000 kr FC V-del

< 60 dagars från förfallodag FC V-del Ek.ass Ver NEJ
< 12 månader från förfallodag i samband med upprättande 
av amorteringsplan

FC V-del Ek.ass Ver NEJ

E6 Anstånd och upprätta amorteringsplan för fordran över 
20 000 kronor 

FC V-del AC-E Ver NEJ

E7 Anta ackordsuppgörelse avseende belopp under 2 
basbelopp

FC V-del AC-E efter 
samråd med resp. 
AC

Ver NEJ

E8 Avskriva dröjsmålsränta, avgift för amorteringsplan och 
inkassoavgift under ½ basbelopp

FC V-del AC-E efter 
samråd med resp. 
AC Ver

NEJ

E9 Fordran inte ska överlämnas till betalningsföreläggande FC V-del AC-E efter 
samråd med resp. 
AC Ver

NEJ

E10 Kreditkort till anställd FC Ver NEJ
E11 Kassera inventarier och materiel FC Ver NEJ
E12 Försälja fordon, inventarier och materiel över två 

basbelopp
FC V-del

 - inom avdelnings verksamhetsområde FC V-del AC Del JA



- inom förvaltningsledningen FC V-del FC Del JA
E13 Försälja fordon, inventarier och materiel under två 

basbelopp
FC V-del

 - inom avdelnings verksamhetsområde FC V-del AC Ver NEJ
- inom förvaltningsledningen FC V-del FC Ver NEJ

E14 Teckna avtal inom avdelningens verksamhetsområde och 
om kostnaden för avtalet understiger två basbelopp per år 
samt att löptiden är kortare än tre år 

FC V-del AC

Ver NEJ
E15 Teckna avtal inom förvaltningens verksamhetsområde om 

kostnaden för avtalet överstiger två basbelopp per år samt 
att löptiden är kortare än tre år 

FC

Ver NEJ
E16 Besluta om och ingå avtal om extern upplåning, derivat, 

placeringar och övriga för internbanken erforderliga 
transaktioner inom ramen för gällande finanspolicy

FC V-del AC-E, EC-BR

Del JA
E17 Underteckna handlingar avseende extern upplåning, 

utlåning, derivat, placeringar och övriga för internbanken 
erforderliga transaktioner inom ramen för gällande 
finanspolicy

FC V-del AC-E, EC-BR, 
EC-U (två i 
förening)

Ver NEJ
E18 Underteckna borgen efter beslut i behörig instans FC V-del AC-E, EC-BR, 

EC-U (två i 
förening) Ver NEJ

E19 Öppna och avsluta konto hos bank- och giroinstitut samt 
att ge och återta fullmakt att teckna konto

FC V-del AC-E, EC-BR 
(var för sig) Ver NEJ

E20 Underteckna handlingar i samband med öppnande och 
avslutande av konto hos bank- och giroinstitut samt teckna 
och återta fullmakt att öppna konto

FC V-del AC-E, EC-BR, 
EC-U (två i 
förening) Ver NEJ

E21 Disponera medel inom koncernkontosystemet FC V-del AC-E, EC-BR, 
finansekonom, 
kommunkassan 
(var för sig) Ver NEJ



E22 Via banksystem genomföra betalningar från 
kommunkoncernens konton i bank, plusgiro och 
skattekonto

FC V-del AC-E, EC-BR, 
finansekonom, 
kommunkassan 
(var för sig) Ver NEJ

E23 Avtal om villkor och krediter rörande koncernkonto med 
transaktionskontohavare inom koncernkontosystemet

FC V-del AC-E, EC-BR 
(var för sig)

Ver NEJ
E24 Teckna namn och firma för de donationsstiftelser som 

förvaltas av kommunstyrelsen i Uddevalla 
FC V-del AC-E, EC-BR, 

EC-U (två i 
förening) Ver NEJ

E25 Underteckna handlingar för de donationsstiftelser som 
förvaltas av kommunstyrelsen i Uddevalla 

FC V-del AC-E, EC-BR
Ver NEJ

E26 Disposition av medel ur driftsbudgeten max fem 
basbelopp inom ramen för icke förvaltningsspecifika 
konton

KSO, vid 
dennes 
frånvaro 
KS 1vO Del JA

E27 Beställa investering inom gällande budgetram FC V-del Resp. AC Ver NEJ
E28 Anvisa investeringsmedel upp till 50 basbelopp KSO, vid 

dennes 
frånvaro 
KS 1vO Del JA



Delega-

tion, 

nummer

Ärende Lagstöd Nämndens 

beslut

FC:s 

beslut om 

vidare-

dele-

gation

Del/ 

verk-

ställig-

het

Anmälan Kommentar

Allmänna ärenden

1 Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol 

och andra myndigheter

KSO, vid 

dennes 

frånvaro 1vO

Del JA

2 Utse ombud att utöva kommunens rösträtt vid årsmöten, 

förbundsmöten och dylikt för de fall inte ombud finns 

utsett av annat organ eller för de fall inte utsedda ombud 

kan närvara

KSO, vid 

dennes 

frånvaro 1vO

Del JA

3 Representation med alkoholhaltiga drycker KSO, vid 

dennes 

frånvaro 1vO

Del JA

3.1 Extern representation utan alkoholhaltiga drycker FC V-del EC Ver NEJ

4 Sponsring upp till 75 tkr KSO Del JA

5 Utgått

6 Tillstånd att använda kommunens vapen KSO, vid 

dennes 

frånvaro 1vO

Del JA

7 Avskriva eller avsluta utredning förande Lag (2021:890) 

om skydd för personer som rapporterar missförhållanden, 

visselblåsarlagen

FC V-del EC-ETS Del Anmäls 

årligen i 

en 

särskild 

rapport



8 Remittera ärenden KSO efter 

samråd med 

1vO och 2vO

Del JA

9 Utgått

10 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden rörande ansökan 

om tillstånd till kameraövervakning

FC                

JUR    

Del JA

11 Avvisa för sent inkommen överklagan enligt 

förvaltningslagen

FL 45 § FC V-del JUR Del JA

12 Rättelse av överklagat beslut enligt förvaltningslagen FL 36-39 

§§

FC V-del AC Del JA

12a Avslå begäran om avgörande om beslut inte har fattats 

inom 6 månader

FL 12 § FC Del JA Beslutet är 

överklagningsbart 

enl FL 12 §. Se 

även 32 § om 

klargörande 

motivering.

12b Avvisa ombud/biträde p g a olämplighet FL 14 § FC Del JA

12c Beslut att förelägga någon om att styrka sin behörighet 

genom fullmakt

FL 15 § 2 

st

FC V-del Handl Del JA

12d Beslut att förelägga någon att avhjälpa en brist enligt FL 

20 § 2 st, i föreläggandet ska anges att följden av utebliven 

komplettering kan bli att prövning inte kan ske.

FL 20 § 2 

st

FC V-del Handl. Del JA I föreläggandet ska 

anges att följden 

av utebliven 

komplettering kan 

bli att prövning 

inte kan ske.

13 Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas

KL 6 kap 

39 §

KSO Del JA



14 Överklaga beslut av besvärsmyndighet (vid beslut av 

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige) då 

kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas på grund av 

tidsfrister

FC efter 

samråd med 

KSO och 

JUR

Del JA

15 Överklaga beslut av besvärsmyndighet (avser endast 

beslut fattat på delegation av tjänsteman)

FC efter 

samråd med 

JUR

Del JA

16 Yttrande avseende överklagan av upphandling enligt lag 

om offentlig upphandling (LOU)

FC V-del EC-u Del JA

17 Besluta om revidering av dokumenthanteringsplan FC Del JA

Utlämnande av allmän handling
18 Prövning av begäran att utlämna allmän handling enl. 6 

kap. 3§ OSL

FC V-del resp. hand-

läggare  

Ver NEJ Vid osäkerhet kan 

samråd ske med 

JUR

19 Sekretessbelägga allmän handling FC V-del Jur Del JA

19a Besluta att helt eller delvis avslå begäran om att få ta del 

av allmän handling på grund av sekretess eller på annan 

grund, till exempel att handlingen inte finns eller att 

handlingen inte är en allmän handling.

FC V-del Jur, AC-

Jur     EC-

Jur

Del JA

19b Besluta att helt eller delvis avslå begäran om att få ta del 

av allmän handling, som är säkerhetsskyddsklassad, på 

grund av sekretess eller på annan grund, till exempel att 

handlingen inte finns eller att handlingen inte är en allmän 

handling. 

FC V-del SSC, vid 

dennes 

frånvaro 

bitr SSC

Del JA

19c Besluta att helt eller delvis avslå begäran om att få ta del 

av allmän handling, som rör Lag (2021:890) om skydd för 

personer som rapporterar missförhållanden, 

visselblåsarlagen, på grund av sekretess eller anann grund, 

till exempel att handlingen inte är en allmän handling.

FC V-del EC-ETS, 

SÄK-

SAM

Del JA

20 Sekretessbelägga allmän handling rörande upphandling FC V-del EC-U Del JA



20b Avge yttrande till domstol med anledning av beslut om 

sekretess av allmän handling rörande upphandling

FC V-del EC-U Del JA

20c Avge yttrande till domstol med anledning av beslut om 

avslag på begäran om få ta del av allmän handling som rör 

rapportering och/eller uppföljningsärende enligt Lag 

(2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 

missförhållanden, visselblåsarlagen.

FC V-del EC-ETS, 

SÄK-

SAM

Del JA

21 Avge yttrande till domstol med anledning av beslut om 

avslag på begäran om att få ta del av allmän handling

FC V-del Jur, AC-

Jur     EC-

Jur

Del JA

21b Avge yttrande till domstol med anledning av beslut om 

avslag på begäran om få ta del av allmän handling rörande 

säkerhetsskyddsklassad handling. 

FC V-del SSC, vid 

dennes 

frånvaro 

bitr SSC

Del JA

Skadereglering 
22 Godkänna av avdelningen resta skadeståndsyrkanden upp 

till 5 basbelopp

FC V-del Jur efter 

samråd 

med resp. 

AC

Ver NEJ Kan röra sig om 

försäkrings-

ärenden

23 Godkänna av förvaltningen resta skadeståndsyrkanden upp 

till 25 basbelopp

FC V-del Jur efter 

samråd 

med FC

Del JA Kan röra sig om 

försäkrings-

ärenden

24 Godkänna mot avdelningen resta skadeståndsyrkanden 

upp till 5 basbelopp

FC V-del Jur efter 

samråd 

med AC

Ver NEJ Kan röra sig om 

försäkrings-

ärenden

Säkerhetsskydd
26 Säkerhetschef och signalskyddschef



26a Utse och entlediga säkerhetsskyddschef Säkerhets

skyddslag 

(2018:585

) 2 kap. 

7§

KD Del JA

26b Utse och entlediga biträdande säkerhetsskyddschef Säkerhets

skyddslag 

(2018:585

) 2 kap. 

7§

KD Del JA Efter samråd med 

ordinarie 

säkerhetsskyddsch

ef

26c Utse och entlediga signalskyddschef KD Del JA Efter samråd med 

ordinarie 

säkerhetsskyddsch

ef

26d Utse och entlediga biträdande signalskyddschef KD Del JA Efter samråd med 

ordinarie 

säkerhetsskyddsch

ef

27 Säkerhetsprövning

27a Säkerhetspröva personal efter befattningsanalys Säkerhets

skyddslag 

(2018:585

) 3 kap. 

1§

SSC, bitr 

SSC

27b Placering av säkerhetsskyddschef i säkerhetsklass Säkerhets

skyddslag 

(2018:585

) 3 kap. 

1§

KD



27c Placering av övrig personal i säkerhetsklass Säkerhets

skyddslag 

(2018:585

) 3 kap. 

1§

SSC, bitr 

SSC

28 Besluta om och bevilja delfinansiering upp till ett 

basbelopp till tidsbegränsade aktiviteter inom 

tillväxtavdelningens verksamhetsområde och inom 

budgetram

FC V-del AC-T Del JA

28 Anmäla säkerhetskänslig verksamhet till 

tillsynsmyndighet

Säkerhets

skyddslag 

(2018:585

) 2 kap. 

6§

SSC, bitr 

SSC

Del JA

29 Anta säkerhetsskyddsplan Säkerhets

skyddslag 

(2018:585

) 2 kap. 

1§

KD Del JA Beslutet ska 

grundas på en 

vidtagen 

säkerhetsskyddsan

alys

30 Utgått

Övrigt
31 Teckna avtal inom kommunstyrelsens förvaltning som inte 

i övrigt reglerats i denna delegationsordning

FC Del JA

32 Teckna personuppiftsbiträdesavtal FC v-del ISH,   AC-

Jur EC-

Jur

Del JA

33 Besluta om eldningsförbud enligt förordningen mot skydd 

mot olyckor.

FC v-del EC-ETS Del JA

34 Försälja tomtmark till enskild för villabebyggelse i 

enlighet med kommunstyrelsens beslut om prisintervall 

vilket uppdateras efter marknadsvärde.

FC v-del MEX Del JA





Kommunstyrelsens delegationsordning

Delegater och förkortningar

I denna delegationsordning används följande förkortningar

Förkortningar Delegater
KD Kommundirektör
FC Förvaltningschef
AC Avdelningschef
EC Enhetschef
AC-A Avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen
AC-E Avdelningschef Ekonomiavdelningen
AC-P Avdelningschef Personalavdelningen
EC-Jur Enhetschef Juridik och administration
EC-ETS Enhetschef Enheten för trygghet och samhällsskydd
EC-BR Chef enheten för budget och redovisning
EC-U Chef upphandlingsenheten
EC-A Chef arbetsmarknadsenheten
Ek.ass Ekonomiassistent
Handl. Handläggare
FHC Förhandlingschef
ISH Informationssäkerhetshandläggare
JUR Kommunjurist
PU Personalutskottet
KSJU Kommunstyrelsens jävsutskott
KSO Kommunstyrelsens ordförande
KS 1vO Kommunstyrelsens första vice ordförande
KS 2vO Kommunstyrelsens andre vice ordförande
MEX Mark- och exploateringsingenjör 
Soc.sekr. Socialsekreterare
1:e soc.sekr. 1:e socialsekreterare
SSC Säkerhetsskyddschef 



Kommunstyrelsens delegationsordning

Bitr. SSC Biträdande säkerhetsskyddschef
SÄK-SAM Säkerhetssamordnare 
Förkortningar Övriga förkortningar
V-del Delegation till förvaltningschef med rätt att vidaredelegera
Del Delegationsbeslut
Ver Verkställighetsåtgärd 
Stat.rapp. Delegationsbeslut som ska redovisas i särskild sammanställning, statistikrapport, tertialvis till kommunstyrelsen.



Kommunstyrelsens delegationsordning



Kommunstyrelsens delegationsordning



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Valberedningen 

 

2023-01-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr KS 2022/00613 

Kommunstyrelsens val av ledamöter, ersättare och ombud i 
utskott, beredningar, föreningar m.m. för perioden från och 
med 2023 

Sammanfattning 

Valberedningen går igenom kommunstyrelsens valärenden och kompletterar de 
vakanser som föreligger.  
 
De vakanser som fortsatt föreligger är följande: 
 
Ersättare för ägarombud i Bohuskustens vattenvårdsförbund, Uddevalla Vatten AB, 
Mediapoolen AB, Regionteater Väst AB och Sportstugan förening. 
 
1 representant i Fiskekommunerna (tjänsteman) 
1. Ersättare i Lane-Ryrs hembygdsförening.  
 
Nomineringar till dessa uppdrag hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde. 
 

Beslutsunderlag 

Underlag till kommunstyrelsens valärenden 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att välja ledamöter, ersättare, ombud, ombudsersättare enligt valberedningens förslag.  
 



6rsl,f {''l,t VS /,ozz/å rs
NR ORGANISATION

KS1 Arbetsmarknad och I ntegrationsutskottet

KS2 Coompanion, Kooperativ utveckling Fyrbodal

rsg Destination Uddevalla

KS4 Destination Uddevalla - 2

KS5 Fiskekommunerna

KS6 Hälsopolitiska rådet

KS7 Jävsutskottet

KS8 Ku ltu rpol itiskt nätverk, Fyrboda ls kommunalförbund

KS9 Leader Södra Bohuslän, LAG

KS 10 Ombud för Bohuskustens vattenvårdsförbund

KS 11 Ombud för Fyrstads flygplats AB

KS 12 Ombud för Kommuninvest

KS 13 Ombud för Mediapoolen AB (LäroMedelVäst)

KS 14 Ombud för Regionteatern Väst AB

KS 15 Ombud för Sportstugan förening

KS 16 Ombud för Uddevalla Utvecklings AB

KS 17 Ombud för Uddevalla Vatten AB

KS 18 Ombud Coompanion, Kooperativ Utveckling - Fyrbodal

KS 19 Personalutskottet

KS 20 Projekt 8 Fjordar (styrgrupp)

KS 21 Sa mrådet för förvaltn ingsområdet sverigefinländare

KS 22 Stadstrafikforum

KS24 Sveriges Ekokommuner

KS 25 Uddevalla City BlD, Business improvement district

R26 Lane-Ryrs Hembygdsförening

K28 Styrgrupp för öK ld6, överenskommelse lddburen sektor



Ks
Valhandling {p*kp-?ä-ä$J

Organisation
Person -
Namn

Partibeteckning
(Uppdrag) Uppdragstyp

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
- Slut

Arbetsmarknad och
lntegrationsutskottet

Annelie
Högberg S Ledamot 2023-01-01 2026-12-31

Arbetsmarknad och
I ntegrationsutskottet

David
Sahlsten KD Ordförande 2023-01-01 2026-12-31

Arbetsmarknad och
lntegrationsutskottet

John
Alexandersson SD Ledamot 2023-01-O1 2426-12-31

Arbetsmarknad och
I nteg rationsutskottet Niklas Moe M

Förste vice
ordförande 2023-01-01 2026-12-31

Arbetsmarknad och
lntegrationsutskottet

Anna-Lena
Heydar S Ledamot 2023-01-01 2026-12-31

Arbetsmarknad och
I ntegrationsutskottet

Camilla
Johansson C

Andre vice
ordförande 2023-01-01 2026-12-31

Arbetsmarknad och
I ntegrationsutskottet

Henrik
Sundström M Ledamot 2023-01-01 2026-12-31

Arbetsmarknad och
I nteg rationsutskottet

Kent
Andreasson UP Ledamot 2023-01-01 2026-12-31

Arbetsmarknad och
lntegrationsutskottet

Maria
Johansson L Ledamot 2023-A1-01 2426-12-31



(sg
Valhandling Gazz-iz-zs)

Organisation
Person
Namn

Partibeteckning
(Uppdrag) Uppdragstyp

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
- Slut

Coompanion,
Kooperativ
utveckling
Fyrbodal

Caroline
Henriksson UP Nominerad 2023-OrA1 2026-12-31



Ks3
Valhandling {zazz-iz-zs)

Organisation
Person
- Namn

Partibeteckning
(Uppdras) Uppdragstyp

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
- Slut

Destination
Uddevalla

Gösta
Dahlberg M Ledamot 2A23-A7-A1 2025-06-30



KS 1
Valhandling Gazz-iz-zs)

Organisation
Person
Namn

Partibeteckning
(Uppdrag) Uppdragstyp

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
- Slut

Destination
Uddevalla - 2

lngemar
Samuelsson S Ledamot 2A24-07-01 2026-06-30

Destination
Uddevalla - 2

Mats
Eliasson Ersättare 2024-07-A1 2026-06-30



Ks5
Valhandling {zazz-r z-zs}

Organisation
Person
- Namn

Partibeteckning
(Uppdrag) Uppdragstyp

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
- Slut

Fiskekommunerna
Lars-
Olof
Axelsson

UP Ledamot 2023-01-41 2026-12-31

Fiskekommunerna Vakant Tjänstemän 2A23-01-A1 2426-12-31



V,s 6
Valhandling {pcpz-?ä-ä$j

Organisation
Person -
Namn

Padibeteckning
(Uppdrag) Uppdragstyp

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
- Slut

Hälsopolitiska
rådet Niklas Moe M Ledamot 2A23-01-01 2026-12-31

Hälsopolitiska
rådet

Camilla
Johansson c Ledamot 2023-01-O1 2026-12-31

Hälsopolitiska
rådet

Jerker
Lundin KD Ledamot 2023-01-01 2026-12-31

Hälsopolitiska
rådet

Robert
Wendel S Ledamot 2023-01-01 2426-12-31

Hälsopolitiska
rådet

Ann-
Charlott
Gustafsson

UP Ordförande 2A23-A1-01 2026-12-31



Ksa
Valhandling {p*?k-?å-äsJ

Organisation
Person
Namn

Partibeteckning
(Uppdrag) Uppdragstyp

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
- Slut

Jävsutskottet Henrik
Sundstrom M Ledamot 2023-A1-01 2026-12-31

Jävsutskottet Stefan
Skoglund S

Vice
ordförande 2023-01-01 2026-12-31

Jävsutskottet David Höglund
Velasquez Ledamot 2023-01-O1 2026-12-31

Jävsutskottet John
Alexandersson SD Ordförande 2023-U-A1 2026-12-31

Jävsutskottet Ann-Charlott
Gustafsson UP Ledamot 2023-01-01 2026-12-31



Ks I
Valhand ling {zoaz-l z-zs}

Organisation
Person
- Namn

Partibeteckning
(Uppdrag) Uppdragstyp

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
- Slut

Kulturpolitiskt
nätverk,
Fyrbodals
kommunalförbund

Gösta
Dahlberg

M Representant 2023-41-01 2A26-12-31



[,s q
Valhandling {zozz-iz-zs}

Organisation
Person -
Namn

Partibeteckning
(Uppdrag) Uppdragstyp

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
- Slut

Leader Södra
Bohuslån,
LAG

Sofia
Stengavel UP Nominerad 2023-01-01 2A24-12-31

Leader Södra
Bohuslän,
LAG

Lars-Olof
Axelsson UP Nominerad 2023-01-01 2424-12-31



Ks to

Valhandling {zozs-l1 -os}

0rganisation
Person
- Namn

Partibeteckning
(Uppdrag) Uppdragstyp

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
- Slut

Ombud för
Bohuskustens
vattenvårdsförbund

Lars-
Olof
Axelsson

UP Ombud 2023-01,01 2023-12-31

Ombud för
Bohuskustens
vattenvårdsförbund

Vakant Ombud
(ersättare) 2023-01-A1 2A23'12-31



Ks lt
Valhandling {zozz-1z-zs)

Organisation
Person -
Namn

Partibeteckning
(Uppdrag) Uppdragstyp

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
- Slut

Ombud för
Fyrstads
flygplats AB

Martin
Pettersson SD Ombud 2023-01-01 2023-12-31

Ombud för
Fyrstads
flygplats AB

lngemar
Samuelsson s Ombud

{ersåttare)
2023-M-41 2023-12-31



KS IL

Valhandling Gazz-1l-zs)

Organisation
Person
Namn

Partibeteckning
(Uppdrag) Uppdragstyp

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
- Slut

Ombud för
Kommuninvest

Martin
Pettersson SD Ombud 2023-01-01 2023-12-31

Ombud för
Kommuninvest

Bengt
Adolfsson

Ombud
(ersåttare) 2023-01-01 2023-12-31



(s t3

Valhandling {ä*3ä-?ä-äs}

Organisation

Person

Namn
Partibeteckning
(Uppdrag) Uppdragstyp

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
- Slut

Ombud för
Mediapoolen
AB
(LäroMedel
Väst)

Klas
Gerle UP Ombud 2023-01-O1 2023-12-31

Ombud för
Mediapoolen
AB
(LäroMedel
Väst)

Vakant Ombud
(ersättare) 2023-U-41 2023-12-31



Ks 14

Valhandling {zoaz-l z-zs)

Organisation
Person
- Namn

Partibeteckning
(Uppdrag) Uppdragstyp

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
; Slut

Ombud för
Regionteatern
Väst AB

Gösta
Dahlberg M Ombud 2023-01-A1 2023-12-31

Ombud för
Regionteatern
Väst AB

Vakant Ombud
{ersättare)

20n-a1-01 2023-12-31



Ks 16

Valhandling eozz-t z-zs)

Organisation
Person
Namn

Partibeteckning
(Uppdrag) Uppdragstyp

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
- Slut

Ornbud för
Sportstugan
forening

John
Alexandersson SD Ornbud 2023-AtA1 2023-12-31

Ombud för
Sportstugan
förening

Vakant Ombud
(ersättare) 2023-ALA1 2023-12-31



lls lb
Valhandling Gozz-iz-zs)

Organisation
Person
- Namn

Partibeteckning
(Uppdrag) Uppdragstyp

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
- Slut

Ombud för
Uddevalla
Utvecklings
AB

Christina
Nilsson KD Ombud 2023-01-01 2423-12-31

Ombud for
Uddevalla
Utvecklings
AB

Louise
Asenfors S

Ombud
(ersättare) 2023-01-01 2023-12-31



Ksru
Valhandling eozz-iz-zs)

Organisation
Person -
Namn

Partibeteckning
(Uppdrag) Uppdragstyp

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
- Slut

Ombud för
Uddevalla
Vatten AB

Christer
Hasslebäck UP Ombud 2423-01-01 2423-12-31

Ombud för
Uddevalla
Vatten AB

Vakant Ombud
(ersättare) 2023-A1-01 2023-12-31



Ks{8
Valhandling {zozz-rt-zs)

Organisation

Person

Namn
Partibeteckning
(Uppdrag) Uppdragstyp

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
- Slut

Ombud
Coompanion,
Kooperativ
Utveckling -
Fyrbodal

Klas
Gerle

UP Ombud 2023-U-A1 2024-12-31



(s 17

Valhandling {;:#ää rp-tsi

Organisation
Person -
Namn

Partibeteckning
(Uppdrag) Uppdragstyp

Mandatperiod
- Stad

Mandatperiod
- Slut

Personalutskottet Camilla
Josefsson M Ledamot 2023-01-01 2026-12-31

Personalutskottet David
Sahlsten KD Ledamot 2023-01-01 2026-12-31

Personalutskottet lngemar
Samuelsson S

Vice
ordförande 2023-01-01 2026-12-31

Personalutskottet Paula
Berger s Ledamot 2023-U-41 2026-12^31

Personalutskottet
David
Höglund
Velasquez

Ledamot 2023-01-01 2026-12-31

Personalutskottet Martin
Pettersson SD Ordförande 2023-01-01 2026-12-31

Personalutskottet Christer
Hasslebäck UP Ledamot 2023-01-01 2026-12-31



KE LÖrf

Valhandling Gozp-i z-zs)

Organisation
Person
- Namn

Partibeteckning
(Uppdrag) Uppdragstyp

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
- Slut

Projekt I
Fjordar
(styrgrupp)

Lars-
Olof
Axelsson

UP Ledamot 2023-01-01 2023-12-31



KS T,I

Valhandling Gozs-z1-os)

Organisation

Person

Namn
Partibeteckning
(Uppdrag) Uppdragstyp

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
- Slut

Samrådet för
förvaltningsområdet
sverigefinländare

Jerker
Lundin

KD Representant 2023-A1-41 2026-12-31



Ks z1
Valhandling eozz-t z-zs)

Organisation
Person
Namn

Partibeteckning
(Uppdrag) Uppdragstyp

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
- Slut

Stadstrafikforum
Henrik
Sundström M Representant 2023-At01 2026-12-31

Stadstrafikforum Jarmo
Uusitalo MP Representant 2023-A1-01 2026-12-31



Ks 2\
Valhandling Gon-al-16)

Organisation
Person
Namn

Partibeteckning
(Uppdrag) Uppdragstyp

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
- Slut

Sveriges
Ekokommuner

Sofia
Stengavel UP Ledamot 2023-01-01 2026-12-s1

Sveriges
Ekokommuner

Birgitte
Johansson Tjänstemän 2023-01-01 2026-12-31



Kt flo
Valhandling Gozs-or -i 6)

Organisation
Person
Namn

Partibeteckning
(Uppdrag) Uppdragstyp

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
- Slut

Uddevalla
City BlD,
Business
improvement
district

David
Sahlsten KD Ledamot 2023-01-01 2026-12-31

Uddevalla
City BlD,
Business
improvement
district

Anna-Lena
Heydar S Ledamot 2A23-O1-O1 2026-12-31

Uddevalla
City BlD,
Business
improvement
district

Ann-
Charlott
Gustafsson

UP Ledamot 2023-01-A1 2026-12-31

Uddevalla
City BlD,
Business
improvement
district

Per
Bäckström Ledamot 2023-01-01 2026-12-31



KS Lb

Valhandling Gax-al-16)

Organisation
Person
Namn

Partibeteckning
(Uppdrag) Uppdragstyp

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
- Slut

Lane-Ryrs
Hembygdsförening

Martin
Pettersson SD Ledamot 2023-01-01 2023-12-31

Lane-Ryrs
Hembygdsförening

Torbjörn
Andersson C Ledamot 2023-01-01 2023-12-31

Lane-Ryrs
Hembygdsförening Vakant Ersättare 2023-01-01 2023-12-31

Lane-Ryrs
Hembygdsförening

Lars
Olsson UP Ersättare 2023-AtO1 2023-12-31



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2023-01-09 Dnr KS 2022/00687 

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Anders Brunberg 
Telefon 0522-69 60 00 
Anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Granskningshandlingar för yttrande, Fröland 3:25, 

PLAN.2018.2165. Kompletta handlingar finns hos 

samhällsbyggnad dnr 2022/600 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har berett kommunstyrelsen möjlighet att lämna synpunkter 
på ett förslag till ändrad detaljplan för området Fröland 3:25 m.fl. Planens huvudsyfte är 
att planlägga för ett nytt industriområde samt att ordna fram  
mer plats för befintlig hamnverksamhet för att kunna flytta till Fröland. Även ett  
mindre naturområde ska etableras. Planens tidigare avsikt var att möjliggöra ett  
större uttag av berg inom befintlig täktverksamhet. Detaljplanen anger möjliga  
anslutningsvägar, samt kvartersgränser. Den ändrade detaljplaner är mer flexibelt och  
inrymmer en högre exploateringsgrad och bygghöjder.  
 
Kommunledningskontoret har ingenting att erinra över förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-09. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-12-13 § 416. 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-11-24. 
Granskningsutlåtande från samhällsbyggnadsnämnden. 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Översiktskarta  
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lämna förslaget till ändrad detaljplan utan erinran.  
 
 
 
Malin Krantz  Anders Brunberg 
Kommundirektör Avdelningschef Hållbar Tillväxt 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning  
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SAMHÄLLSBYGGNAD 

Ändring av del av detaljplan för 

Hamn- och industriområde på Fröland, 

Uddevalla kommun 

PLANBESKRIVNING  

Tillhörande ändring av detaljplan: Hamn- och industriområde på 

Fröland Läses ihop med Planbeskrivning, upprättad 2010-08-17 

Granskningshandling 
2021-08-24, rev 2022-11-23 
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Detaljplanen består av: 

Plankarta med planbestämmelser i skala 1:2000 A1 format 

 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 
• Planbeskrivning (denna handling) 
• Fastighetsförteckning 
• Planbeskrivning för detaljplan för industriområde på Fröland, upprättad  
• 2010-08-17 av Norconsult AB 
• Plankarta HE 152, upprättad 2010-08-17 av Norconsult AB 

 

Övriga handlingar: 
• Geoteknisk utredning, upprättad 2020-05-04 av Afry 
• Geoteknisk och bergteknisk utredning, revidering 2022-10-30 av Afry 
• Dagvattenutredning, upprättad 2020-07-10 av Sigma Civil AB 
• Dagvattenutredning, komplettering 2022-08-09 av Sigma Civil AB 
• Geoteknisk utredning / stödbank, upprättad 2015-06-10 av Bohusgeo  
• PM Geotekniska förhållande Norconsult, reviderad 2010-07-06 
• Förprojektering industrispår, Tanninfrastruktur, upprättad 2021–07–12 
• PM Skyddsavstånd, Tanninfrastruktur, upprättad 2021-05-07 
• Efterbehandlingsplan Swerock, upprättad 2020-06-09  
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DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Planområdet är sedan tidigare planlagt för täkt-, hamn- och industriverksamhet. Syftet med 
ändringen av detaljplanen är att göra ytorna avsatta för hamn- och industriverksamhet enklare att 
exploatera genom mer flexibla byggrätter. Vidare utökas användningsområdena som är avsatta för 
hamn- och industriverksamhet samt att yta för kontor tillskapas.  

Bakgrund 
Inom planområdet bedrivs idag täktverksamhet. I takt med att denna verksamhet avslutas kommer 
användningen succesivt övergå till hamn-, industri -och kontorsverksamhet med målsättningen att 
den befintliga hamnen i Uddevalla ska kunna flytta sin verksamhet till Fröland för att skapa utrymme 
för nybyggnation centralt i Uddevalla.  

För att möjliggöra den tänkta etableringen av verksamheter behöver denna ändring av detaljplan 
upprättas då gällande detaljplan innehåller bestämmelser som inte längre anses vara tillämpbara. 

Planändringen i korthet 

• Kvartersmarken utökas i områdets västra del genom att delar av området som i gällande 
detaljplan redovisades som Natur redovisas som mark för industri -, hamn -och 
kontorsverksamhet. Detta ger möjlighet till ytterligare etablering inom området samt 
möjliggör även uppförande av kontor inom del av planområdet. Ytorna som tagits i anspråk 
är redan kraftigt påverkade av den idag pågående täktverksamheten. 

• I gällande detaljplan anges högsta byggnadshöjd inom användningsområdet för industri- och 
hamnverksamhet till 15 meter. I och med denna ändring av detaljplanen höjs den högsta 
tillåtna nockhöjden till 60 meter över angivet nollplan i den centrala delen samt till 30 meter i 
den östra och norra delen av planområdet. Inom den västra övre platån regleras högsta 
byggnadshöjd till 15 meter. 

• I gällande plan fick endast 50 procent av fastighetsytan bebyggas. I och med denna ändring 
av detaljplan får högst 60 procent bebyggas av respektive fastighets yta i områdets mellersta 
och östra del samt. På den västra övre platån får högst 50 procent av fastighetsarean 
bebyggas. 

• I gällande detaljplan finns i anslutning till spårreservatet prickad mark med bestämmelser 
som reglerar tillfarter, underjordiska ledningar och dagvatten (g) samt placering av köryta i 
relation till spårreservat (m). Denna yta justeras till allmän plats gata.  

• Industrispåret får en bredare infartskorridor från nordost. Detta för att möjliggöra olika 
framtida dragningar av industrispår. 

 

Läsinstruktioner plankarta 
För att uppfylla tydlighetskravet är det av vikt att tydliggöra vilka bestämmelser som utgår, kvarstår 
respektive tillkommer i och med denna ändring av detaljplan. Detta redovisas på följande sätt på 
plankartan:  

Bestämmelse som kvarstår  - ”Bestämmelseformulering” 
Bestämmelse som utgår  - ”Bestämmelseformulering” 
Bestämmelse som tillkommer  - ”Bestämmelseformulering” 
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Aktuell plankarta 

Äldre plankarta som utgår 
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Beskrivning av bestämmelser 

Nedan beskrivs och motiveras bestämmelserna som nyttjas i plankartan: 

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap 

Naturområde 
- Område för natur som inte omfattats av täktverksamhet. 

Naturområde. Dessförinnan täktverksamhet fram till 2023-12-31 
- Område för natur som idag omfattas av täktverksamhet. Berörd mark övergår från 

täktverksamhet till natur 2023-12-31 när Swerocks täkttillstånd löpt ut. 

 

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap 

Industrigata 
- I gällande detaljplan föreslagen gata inom kvartersmark ersätts med en Industrigata inom allmän 

platsmark. Gatans sträckning har justerats något samt kompletterats vid infarten i norr med en 
yta som möjliggör lastbilsparkering samt placering av en kiosk. Syftet är att tydligare definiera 
områdets utformning och planens genomförande.  

Industrigata får överbyggas 
- För att kunna genomföra planens intention får industrigatan på en avgränsad längt byggas över 

med transportband till hamnområde. Syftet är att koppla ihop industriområde med intilliggande 
hamnens infrastruktur.  

 

Kvartersmark 

Industri, Kontor, Parkeringshus. Dessförinnan täktverksamhet fram till 2023-12-31 
- Till skillnad från övriga området tillåts inte användningen hamnverksamhet uppe på platån i 

områdets västra del, men ersätts med användningen kontor och parkeringshus. Områdets 
topografiska uppdelning skapar naturliga uppdelningar gällande användningar. Platåns höjd 
skapar vidare möjlighet till attraktiva kontorsetableringar med vyer ut över Byfjorden. Vidare 
tillförs användningen parkeringshus för att möjliggöra en mer effektiv exploatering av ytan. Till 
dess att Swerocks täkttillstånd löper ut gäller användningen Täktverksamhet. 

Industri- och hamnverksamhet inklusive anläggningar för dess tekniska försörjning. 
Dessförinnan täktverksamhet fram till 2023-12-31 

- Detta är den huvudsakliga användningen för planområdet, och är även så i den ursprungliga 
detaljplanen som denna ändring berör. Till dess att Swerocks täkttillstånd löper ut gäller 
användningen Täktverksamhet. 

Reservat för industrispår som får överbyggas, tillfart till hamnområdet får anläggas. 
Dessförinnan täktverksamhet fram till 2023-12-31 

- Dragningen av industrispåret är samma som underliggande detaljplanen som ändras. Planen ska 
göra det mögligt att koppla ihop industriområde med intilliggande hamnområde, industrispåret 
får överbyggas med transportband. Till dess att Swerocks täkttillstånd löper ut gäller 
användningen Täktverksamhet. 
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Reservat för industrispår, tillfart till hamnområdet får anläggas. Dessförinnan täktverksamhet 
fram till 2023-12-31 

- Infartsområde av industrispåret har utvidgats gentemot underliggande detaljplanen som ändras. 
Ändringarna sker i de nordöstra delarna av planområdet, med ambitionen att vara flexibel inför 
olika framtida dragningar av spåret. Till dess att Swerocks täkttillstånd löper ut gäller 
användningen Täktverksamhet. 

Reservat för industrispår 
- Denna bestämmelse redovisas för framtida industrispåret inom mark där täktverksamhet inte 

bedrivs. Utökar infart för spåret till planområde.  

Teknisk anläggning  
-   Syfte är att anlägga en pumpstation för spillvatten.  

 

Egenskapsbestämmelser för allmän plats 

Mark 

Efter täktverksamhetens upphörande ska marken iordningställas med en slänt från krön till 
marknivå med en högsta lutning på 1:2.  

- Swerocks täkttillstånd och efterbehandlingsplan baseras till stor del på nu gällande detaljplan. 
Bestämmelse kvarstår även i denna ändring av detaljplan för att säkerställa att säkring av slänter 
sker. 

Efter täktverksamheten upphörande ska marken ordningställas med en jämn slänt från krön till 
marknivå. 

- Swerocks täkttillstånd och efterbehandlingsplan baseras till stor del på nu gällande detaljplan. 
Bestämmelse kvarstår även i denna ändring av detaljplan för att säkerställa att säkring av slänter 
sker. 

Ingen markbelastning tillåten efter täktverksamheten upphörande och marken har 
iordningställts, 0 kPa. 

- Bestämmelse reglerar maximala markbelastning i kPa av en 5 meter bredd remsa parallellt med 
släntkrönet. Bestämmelse syftar till att säkerställa att marken inte ska användas för tillfälliga 
laster. Bestämmelsen är på tekniskt sätt den bästa möjliga reglering av maximal belastning. 
Värdet är hämtad från den geoteknisk utredningen.  

Dagvattendike. 
- Bestämmelsen syftar till att reglera dagvattendike parallellt med släntfoten.  

Markens lägsta höjd över nollplanet ska vara angivet värde i meter. 
- Bestämmelsen syftar till att reglera markhöjder för att säkerställa tillfarter och lämpliga 

marklutningar för avrinning av dagvatten. 

 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

Omfattning 
Största byggnadsarea är 60,0 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet 
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- Inom de lägre delarna av området som är avsatta för industri -och hamnverksamhet regleras 
största byggnadsarea till 60 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet. Syftet är att 
åstadkomma en större flexibilitet gällande framtida verksamhetsetablering. 

Största byggnadsarea är 50,0 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet 
- Uppe på den västra övre platån tillåts kontorsetablering utöver industriverksamheter samt 

parkeringshus. Kontor bedöms kräva mer öppna ytor, tillgängliga för bland annat 
parkeringsplatser samt för att möjliggöra lämpliga dagsljussituationer.  

Placering 
Marken får inte förses med byggnad 

- Prickmark (mark som inte får bebyggas) redovisas för att säkerställa möjligheten att tillskapa 
diken och skyfallsleder samt för att säkerställa att bebyggelse inte tillkommer på eller i direkt 
anslutning till slänterna mot platåerna. 

Byggnad ska placeras minst 5,0 meter från fastighetsgräns 
- Minsta avstånd till fastighetsgräns för uppförande av byggnader regleras för att säkerställa ytor 

för underhåll och transport samt för att upprätthålla ett skydd mot brandspridning mellan 
byggnader.  

Utformning 
Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter 

- På platån i väst regleras högsta byggnadshöjd till 15 meter vilket motsvara kontor med ca 4 
våningar. Slutlig marknivå inom området är inte fastställd och kan komma att bli lägre än på 
plankartan angiven höjd. Bestämmelsen syftar till att bebyggelsen ska få en enhetlig högsta 
byggnadshöjd oberoende av slutlig marknivå. 

Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan 
- I den mellersta delen av planområdet regleras nockhöjd i relation till angivet nollplan. De centrala 

delarna av planområdet har en högsta nockhöjd om 60 meter över angivet nollplan. Höjden ger 
möjlighet till att etablera silos. I den östra och norra delen av planområdet medges en högsta 
nockhöjd över angivet nollplan om 30 meter. Detta för att möjliggöra en relativt flexibel 
verksamhetsetablering. 

Mark 
Markens lägsta höjd över nollplanet ska vara angivet värde i meter 

- För att säkerställa lämpliga lutningar för avrinning av dagvatten samt lämpliga nivåer för tillfart till 
området så regleras markens lägsta höjd över nollplanet. 

Markens högsta höjd över nollplanet ska vara angivet värde i meter 
- För att möjliggöra framtida avschaktning av den västra övre platån regleras enbart en högsta 

markhöjd. 

Efter täktverksamhetens upphörande ska marken ordningställas med en slänt från krön till 
marknivå med en högsta lutning på 1:2 

- För att jordslänten som avgränsar den västra övre platån ska uppfylla erforderliga stabilitetskrav 
ska jorden anläggas med lutning 1:2 eller flackare. Släntfoten bör placeras minst 2 meter från 
bergskanten. 

Marken ska vara tillgänglig för avledning av dagvatten (skyfall) 
- Centralt i området redovisas en yta för ett skyfallsstråk. Slänterna och den prickade marken 

utmed gatan skall vara tillgänglig för avledning av dagvatten. Detta innebär att marken ska vara 
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tillgänglig för nödvändiga ledningar, kulverteringar och diken med syftet att avleda dagvatten 
från området.  

 
Utförande 

Högsta tillåtna markbelastning är 20 kPa. Laster som förs när till berg om fatas inte av 
bestämmelsen.  

- Bestämmelse reglerar maximala markbelastning i kPa av ”platån”. Bestämmelsen är på tekniskt 
sätt den bästa möjliga reglering av maximal belastning. Värdet är hämtad från den geoteknisk 
utredningen.  

 

Administrativa bestämmelser 

Markreservat för allmännyttiga ändamål 
Markreservat för allmännyttiga underjordiska skyfallsledningar 

- För att säkerställa möjligheten för tillkomsten av dagvattenlösningar samt skyfallsled behöver ett 
markreservat upprättas. Detta för att säkerställa genomförandet trots att tillfarter till framtida 
fastigheter kan komma att behöva läggas över skyfallsledningen. 

Villkor för startbesked 
 Startbesked får inte ges för byggnadsverk förrän dagvattendike och skyfallsled har 
 kommit till stånd.  

- Bestämmelse syftar till att dagvattendike samt skyfallsled etableras inom planområde innan det 
ges startbesked. För att vara tidseffektivt kan hanteringen genomföras parallellt med 
bygglovsskede.   
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KONSEKVENSER 
Följande kapitel innehåller en beskrivning av planområdets förutsättningar samt konsekvenserna av 
denna planändring.  

 

Aktuell plankarta med tilltänkt illustration 

 

Detaljplaneprocessen 

Standardförfarande  

Första steget i planprocessen kallas för samråd. I detta steg skickas planförslaget ut till de 
fastighetsägare som bor inom eller gränsar till planområdet, vidare skickas även förslaget ut till 
berörda myndigheter och företag. Själva förslaget ställs ut och görs tillgänglig i stadshuset, bibliotek 
och på kommunens hemsida. Här välkomnas synpunkter på förslaget. 

 

Efter samrådet ska kommunen ta ställning till inkomna synpunkter och eventuellt redigera förslaget 
därefter. Kommunen ska sedan underrätta de som berörs av förslaget. Det omarbetade förslaget ska 
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sedan göras tillgängligt för granskning i minst två veckor såvida alla berörda parter inte kommer 
överens om att förkorta denna del av processen. Under granskningsskedet ges sakägare, 
myndigheter och andra beröra möjligheten att inkomma med synpunkter på förslaget. För att säkra 
sig rätten att senare kunna överklaga förslaget ska synpunkter skickas in skriftligen senast under 
granskningstiden.  

Efter granskningen ska kommunen sammanställa de skriftligen inkomna synpunkterna i ett 
granskningsutlåtande. I granskningsutlåtandet ska alla de inkomna synpunkterna redovisas 
tillsammans med kommunens förslag med anledning av synpunkterna. Information om vart 
granskningsutlåtandet finns tillgängligt ska så snart som möjligt skickas ut till de som inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda. 

 

 

 

Eftersom Länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande framförde att detaljplanen inte kunde antas under 
de givna förutsättningarna under den första granskningen så omarbetades förslaget och 
kompletterades utefter Länsstyrelsens och övriga berörda parters yttranden. Efter detta 
genomfördes ytterligare en granskning. 

En detaljplan kan sedan antas av kommunfullmäktige. När detta är gjort ska kommunen skicka ett 
meddelande om detta till Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten och de kommuner och 
regionplaneorgan som är berörda samt till de som senast under granskningstiden lämnat in skriftliga 
synpunkter som inte blivit tillgodosedda.  

Beslutet att anta en detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på 
kommunens anslagstavla. Detta sker under förutsättningen att ingen överklagat beslutet och att 
länsstyrelsen har valt att inte överpröva beslutet. 

 

Standardförfarandet bedöms kunna tillämpas för detta förslag då det;  

• är förenligt med översiktsplanen  
• inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse 
• inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
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Läge, areal och 

markägoförhållande 

Planområdet är beläget ca 5 km väster om 
Uddevalla centrum och omfattar ca 30 
hektar. 

All mark inom planområdet är i kommunal 
ägo. Planområdet avgränsas av 
Frölandsvägen i väst, hamnområde i syd, 
naturområde i öst och industri i norr. 

 

Beslut 

Positivt planbesked för denna ändring av 
detaljplan gavs av kommunstyrelsen, 2018-05-30. 

 

Detaljplaner 

Området omfattas av detaljplan HE 152 (Detaljplan för industriområde på Fröland, Uddevalla 
kommun) som fick laga kraft 2010-11-12. Ändringen omfattar inte hela den gällande detaljplanen 
utan den norra tillfartsvägen undantas från ändringen (se illustration till höger). Detta område 
utesluts ur denna ändring av detaljplan då det pågår ett arbete med ytterligare en detaljplan som är 
beroende av utformningen av detta område. För den del som undantas fortsätter idag gällande 
detaljplan att gälla. 
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Fördjupad översiktsplan Uddevalla tätort  

I gällande fördjupning 
av översiktsplan för 
Uddevalla tätort 
(antagen 2017) är det 
aktuella området 
utpekat som 
”verksamheter 
planerad”. Detta 
innebär att det 
aktuella planområdet 
är utpekat för tänkt 
ändamål i gällande 
fördjupning av 
översiktsplan för 
Uddevalla tätort. 

 

 

 

 

Bestämmelser enligt miljöbalken 

Planområdet omfattas inte av något riksintresse. Dock angränsar planområdet till Byfjorden som 
utgör riksintresse för yrkesfisket. Vidare omfattas farleden och platser för ankring i Byfjorden samt 
Uddevalla hamn av riksintresse för sjöfarten. Havstensfjorden utgör riksintresse för friluftsliv enligt 3 
kap. 6 § MB och kusten utgör riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 1 och 4 §§ MB.  

 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft 
eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat 
föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och 
musselvatten samt omgivningsbuller. 

 

Föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 

Planändringen anses inte ge någon indikation på att gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
överskrids eller riskerar att överskridas. Planändringen skapar större byggrätter inom planområdet, 
men med samma användning som i gällande plan bortsett från tillkommande kontorsytor. Vidare 
utökas användningsområdet för industri- och hamnverksamhet något västerut och österut och 
ersätter delar av det som i gällande detaljplan hade användningen natur. Dessa ändringar innebär 
mer byggbar yta i relation till idag gällande plan, vilket i sig kan anses ha en negativ effekt på denna 
miljökvalitetsnorm genom ökad fordonstrafik och ökad exploatering.  

Ur fördjupad översiktsplan 
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Vattenförekomster (SFS 2004:660) 

Planområdet ligger i anslutning till Havstensfjorden som omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten.  

Den ekologiska statusen för vattenförekomsten Havstensfjorden klassades 2009 som 
otillfredsställande och Vattenmyndigheten har fastställt att miljökvalitetsnormen god ekologisk 
status ska uppnås till 2021. I den senaste klassningen från 2015 har den ekologiska statusen fortsatt 
bedömts vara otillfredsställande, vilket beror på betydande problem med övergödning och 
syrefattiga förhållanden. Även bottenfaunan klassas som otillfredsställande. Den nya bedömningen 
innebär också en förskjuten tidsfrist till år 2027 då fjorden inte har förutsättningar att uppnå 
kvalitetskravet god ekologisk status tidigare på grund av sitt naturliga läge i inre kustvatten med stor 
påverkan från land samt låg vattenomsättning.  

2009 bedömdes fjordens kemiska status som god, bortsett från förekomsten av kvicksilver. Enligt den 
senaste klassningen ska kvicksilver inte längre exkluderas från bedömningen, vilket medför att 
vattenförekomsten inte uppnår miljökvalitetsnormen god kemisk ytvattenstatus. I Havstensfjorden 
råder stor kvicksilverproblematik och halterna i fisk överskrider EU:s gränsvärden. På grund av 
fortsatt spridning av lagrat kvicksilver från historiska utsläpp går det inte att avgöra inom vilken tid 
det är möjligt att minska kvicksilverhalterna under EU:s gränsvärde i fisk. Därför är ingen tidsram satt 
för att uppnå kvalitetskravet god kemisk status. 

För att minimera påverkan från planområdet på recipienten (Havstensfjorden) föreslås dagvatten 
renas med hjälp av infiltrationsdiken, oljeavskiljare och biofilter (för mer information se 
dagvattenutredning utförd av Sigmacivil).  

Fisk och musselvatten (SFS 2001:554) 

Havstensfjorden omfattas av miljökvalitetsnormer för musselvatten. Syftet med detta direktiv är att 
områdena ska skyddas eller förbättras för att göra det möjligt för skaldjur att leva och växa till.  

Genom att ansluta befintliga fastigheter inom planområdet till det kommunala VA-nätet kommer 
möjligheterna att uppnå en bra vattenkvalité i Havstensfjorden förbättras. Vidare kommer dagvatten 
renas genom ovan nämna tillvägagångssätt.  

I och med det ovan nämnda bedöms inte planförslaget för det aktuella området motverka målet att 
uppnå miljökvalitetsnormerna för musselvatten.  

Omgivningsbuller (SFS 2004:675) 

Användningen inom denna ändring av detaljplan är desamma som i gällande detaljplan bortsett från 
tillkommande kontorsytor. Planändringen väntas inte påverka miljökvalitetsnormen för 
omgivningsbuller negativt i relation till idag gällande detaljplan.  

 

Miljömål 

Sverige har 16 övergripande miljömål sedan 2005, deras syfte är att lösa miljöproblem nu och inte 
lämna över de till kommande generationer. De 16 miljömålen är ett löfte att säkra frisk luft, 
hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser. De olika områdena handlar om allt från luft utan 
föroreningar och sjöar som inte har problem med övergödning eller försurning, till fungerande 
ekosystem i skogar och jordbruksmark.  
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Uddevalla kommun, har liksom många andra kommuner, arbetat för att bryta ner och lokalt anpassa 
de nationella miljömålen. I Uddevallas översiktsplan för 2010 pekas sex miljömål ut som är av särskild 
stor betydelse för Uddevalla; 

1. Begränsad miljöpåverkan: Den huvudsakliga förändringen i och med denna ändring av 
detaljplan är byggrätternas höjd och omfattning, därtill tas en bit av det som gällande plan 
var avsatt för natur i anspråk till fördel för industri- och hamnverksamhet. Med detta som 
bakgrund bedöms inte ändringen innebära någon omfattande negativ påverkan på 
miljömålet. 

2. Ingen övergödning: Längs Frölandsvägen finns huvudledningar för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Spillvatten pumpas till reningsverk i Uddevalla. Kompletterande ledningar och 
pumpstation krävs vid exploatering enligt planändringen. Planområdet kommer anslutas till 
kommunalt vatten- och spillvattennät och väntas därför inte innebära någon negativ 
påverkan på detta miljömål. 

3. Levande sjöar och vattendrag: Dagvatten från området kommer renas innan det når 
recipient. Planförslaget innebär ytterligare hårdgjord yta i förhållande till gällande plan, men 
med en strategi för omhändertagandet av dagvatten bedöms inte ändringen innebära någon 
omfattande negativ påverkan på miljömålet. 

4. Grundvatten av god kvalitet: Samtliga fastigheter inom planområdet kommer anslutas till 
kommunalt vatten- och spillvattennät. Dagvatten kommer renas innan det når recipient. 
Med detta som bakgrund bedöms planändringen inte påverka detta miljömål negativt.  

5. Hav i balans, levande kust och skärgård: Syftet med detta mål är att Västerhavet och 
Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga samt att den biologiska 
mångfalden ska bevaras. Nyttjande av hav, kust och skärgård ska ske på ett sätt så att hållbar 
utveckling främjas. Planförslaget bedöms ej motverka detta mål då samtliga fastigheter 
kommer anslutas till kommunalt vatten- och spillvattennät samt att dagvatten kommer renas 
innan det når recipient.  

6. God bebyggd miljö:  
• Inom planområdet bedrivs idag täktverksamhet, som i sin helhet har förändrat 

landskapsbilden. Att etablera hamn -, industri -och kontorsverksamheter inom den redan 
kraftigt påverkade naturen ses som positivt istället för att ianspråkta till exempel, obebyggd 
naturmark för ändamålet. 

• Genom att möjliggöra en etablering av hamn- och industriverksamheter inom planområdet 
möjliggörs även en flytt av hamn- och industriverksamheter som annars bedrivs mer centralt 
i Uddevalla. En flytt av verksamheterna till planområdet skapar förutsättningar för förbättrad 
bebyggd miljö centralt. 

 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Det finns idag inga större naturvärden eller biologiska värden som väntas påverkas negativt av 
planändringen. Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas till följd av planändringen. Förslaget 
väntas inte heller innebära någon negativ påverkan hos människors hälsa eller miljömålen, vidare 
anses inte natur- och kulturvärden påverkas negativt i nämnvärd omfattning. Planändringen stämmer 
överens med gällande fördjupning av översiktsplan 

Med detta som bakgrund gör kommunen den sammanvägda bedömningen enligt 
bedömningskriterierna i miljöbedömningsförordningen, att ett genomförande av denna ändring av 



D.nr 2018–2165 

Dp.nr 631  

17 
 

detaljplan inte väntas medföra någon betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har yttrad sig i 
ärendet 2021-07-09 och delar kommunens bedömning. 

Risker för olyckor 
Denna ändring av detaljplan tillåter till största del samma användningar som idag gällande detaljplan 
med undantag för användningen kontor, utöver detta utökas området avsatt för industri och 
kontorsverksamhet.  

Under tidigare granskningsskede har Länsstyrelsen yttrade sig till kommande risker till följd av 
planändringen, då med fokus på etablering av kontorsverksamhet i relation till industri, samt 
gällande industrispåret. Länsstyrelsen utgår ifrån att risker kopplade till detta hanteras i 
bygglovsskedet genom andra lagstiftningar än PBL 

Det är inte klarlagt vilka konkreta verksamheter som kommer att etableras i framtiden inom 
planområdet. Kommunen gör därför bedömningen att det ärlämpligast att risker relaterade till 
särskild verksamhetsetablering bör hanteras i ett senare skede. Ett exempel på hantering i ett senare 
skede är prövning genom tillstånds- och anmälningsplikt enligt 9 kap. 6 § Miljöbalken. Detsamma 
gäller för dragning av industrispår. Detta då eventuella risker beror på just vilken typ av verksamhet 
som etableras i direkt anslutning till industrispåret, samt vilken typ av gods som färdas på spåret. 
Dessa är faktorer som inte går att fastställa i detta skede.  

 

Bebyggelse 

I gällande detaljplan anges högsta byggnadshöjd inom användningsområdet avsatt för industri- och 
hamnverksamhet till 15 meter. I och med denna ändring av detaljplanen höjs den högsta tillåtna 
nockhöjden till 60 respektive 30 meter över angivet nollplan för de lägre partierna samt en högsta 
byggnadshöjd om 15 meter uppe på den västra övre platån. Vidare tillförs användningen kontor. 

Nockhöjd och byggnadshöjd har justerats för att skapa möjligheter till en mer flexibel exploatering. 
Detta i sin tur för att skapa möjlighet för en variation av verksamheter att etablera sig på platsen. 
Byggnader så som silos kan komma att behöva nyttja de högre nockhöjderna.  

I den idag gällande detaljplanen för området får högst hälften av tomtytan bebyggas inom samtlig 
kvartersmark. För att skapa den efterfrågade flexibiliteten har exploateringsgraden genom denna 
ändring justerats till 60 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet i de mellersta och östra 
delarna av planområdet. På den västra övre platån anges en högsta exploateringsgrad på 50 % av 
fastighetsarean inom egenskapsområdet. Uppe på platån tillåts användningen kontor, som bedöms 
kräva mer öppna ytor, vilket resulterar i en lägre högsta exploateringsgrad.  

Områdets lokalisering och övriga förutsättningar bedöms göra denna typ av exploatering lämplig. 
Vidare bedöms det som nödvändigt att detaljplanen är relativt flexibel gällande utformning av 
bebyggelse då det idag inte är fastställt vilka verksamheter som kommer etablera sig på platsen. 

 

Mark och terräng 
I och med att det idag bedrivs täktverksamhet inom planområdet förändras markens utformning 
konstant. Swerock AB som bedriver täktverksamheten kommer iordningställa planområdet enligt 
bifogad efterbehandlingsplan. Längs med platåerna i väst och norr kommer slänter att anläggas för 
att säkra området från ras och skred.  
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Själva förslaget till ändring av detaljplan kommer i sig inte förändra markförhållanden nämnvärt inom 
planområdet i förhållande till idag gällande detaljplan. 

 

Dagvatten 

I och med denna detaljplan höjs byggrätten från ”högst hälften av tomtytan får bebyggas” till ”största 
byggnadsarea är 50 respektive 60% av fastighetsarean inom egenskapsområdet”. Detta får 
konsekvenser på dagvattensituationen. Vidare utökas användningen hamn -och industriändamål på 
bekostnad av en yta tidigare avsatt för natur samt att användningen kontor tillförs till planområdet.  

För att säkerställa att detaljplanens genomförande har dagvattenutredredningar genomförts. Den 
första utredningen utfördes den 2020-07-10 av Sigma Civil. I denna utredning pekas på olika 
lösningar för fördröjning och rening av dagvatten i form av kassettmagasin, biofilter och diken. Vidare 
lyfts oljeavskiljare som nödvändigt längs med trafikerade ytor och parkeringsplatser.  

Västvattens har kommit 
sedan med en egen 
kompletterande utredning 
som i stora drag pekar på 
samma saker som den 
utredningen som utförts av 
Sigma Civil. Nytt är att 
deras kartmaterial placera 
dagvattendike vid 
släntfoten och en 
skyfallsled som går rakt 
genom planområdet.  

Sakförhållandena har 
ändrats sedan den första 
dagvattenutredningen har 
genomförts därför har 
Kommunen beställd en 
revidering av utredningen 
med leveransdatum 2022-
08-09. 

Utredningen föreslår att dagvatten renas genom biofilter och ledas med brunnar och ledningar till ett 
kassettmagasin för fördröjning. Takdagvatten föreslås hanteras med stuprör och leds genom ett 
dagvattensystem och slutligen till kassettmagasinet. Parkeringsytor med fler än 50 platser bör förses 
med en oljeavskiljare. Det är dock oklart hur många p-platser det kommer att finnas i planområdet.  

Sigma Civils förslag, dagvatten- och skyfallshantering 
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Hur de förslagna enstaka 
åtgärder kan utformas beskrivs 
mer konkret i den reviderade 
dagvattenutredningen.  
 
Med detta aktuella 
utredningsmaterial som 
underlag har detaljplanen 
justerats. Det finns flera 
bestämmelser som hanterar 
dagvattensituationen inom 
planområde samt som man inte 
ställa krav på specifika tekniska 
lösningar.  Bestämmelsen n3 
syftar till att marken ska vara 
tillgänglig för nödvändiga 
ledningar, kulverteringar och 
diken med syftet att avleda 
dagvatten från området, 
verksamhetens tillhörande trafik 
ska inte hindras. Bestämmelsen 
b1 reglerar ytorna där 
huvudsaklig avledning av 
dagvatten ska ske till närmaste 
dike. 

Dagvatten från planområdet behöver renas innan det släpps till recipienten, utredning föreslå att det 
renas med biofilter. Möjligheten till rening av dagvatten ska ske på enskilda fastigheter. Respektive 
anläggning ska prövas under bygglovsskede. Mer information finns i dagvattenutredning: ”Varje 
fastighetsägare behöver redovisa hur kravet uppfylls i samband med bygglov.” Den administrativa 
bestämmelsen a1 syftar till att dagvattenhanteringen etableras inom planområde under 
bygglovsskede innan det ges startbesked.  

 

Skyfall 

Även skyfall i relation till planområdet har undersökts i dagvattenutredningen. Rekommendationerna 
som läggs fram i dagvattenutredningen gällande skyfall är en god höjdsättning av området samt 
öppna diken och två trummor med tillräcklig kapacitet att avleda ett 100-års regn. För en god 
skyfallshantering bör byggnader placeras högt och gator och grönytor placeras lågt. Vidare bör 
instängda ytor undvikas för att undvika skador vid skyfall. Om åtgärder vidtas kommer ett 100-års 
regn att kunna avrinna på markytan och via öppna dagvattensystem ledas till Byfjorden utan att 
skador på byggnader uppstår. 

För att bemöta den uppkommande dagvattensituation uppvisas i plankartan olika egenskaper och 
bestämmelser. Detaljplanen följer utredningens synpunkter och visar markhöjder med en lutning 
mot Byfjorden och tillgänglig mark för dagvattendike. Öppna diket har även en avskärande funktion 
på dagvatten som rinner ner slänterna. I plankartan är ett 5 meter bred stråk med prickmark inritat 
där en skyfallsled ska placeras. Bestämmelsen n3 syftar till att marken ska vara tillgänglig för att 
avleda dagvatten och skyfall genom ett stråk.  
 

Ur förslag Västvatten 
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Enligt dagvattenutredning kan ett infiltrationsdike gestaltas på många olika sätt. Diket kan utformas 
som gröna stråk med ytskikt av gräsarmering. Rening av dagvatten kommer då ske med hjälp av 
organiskt material.  
 
Dagvattenutredning hänvisar till grönytefaktor på 0,5, men förklara att det är svårt att uppnå i 
industriområden. Ett exempel på positiva åtgärder är nyttjandet av gröna tak. 
 
 

Geoteknik 

Den första geoteknisk utredning genomfördes av Afry den 2020-05-04. Den visar på viss problematik 
vad det gäller släntstabilitet, blockutfall och ras inom planområdet. Utredningen visade sig dock i 
efterhand som ofullständig, därför har en ny kompletterande geoteknisk och bergteknisk utredning 
utförts som evererades2022-10-30.   

Befintligt markförhållande 

Ursprungligen var planområdet kuperat 
med berg i dagen i höga partier och lösa 
jordar i låga partier. Markytan har under 
flera års tid successivt förändrats genom 
en krossanläggning. Stora delar av 
bergtäktsområdet är idag relativt flackt 
med förekomst av jord- och 
bergkrossuppfyllnader och det relativt 
flacka området, med undantag från 
platån i västligt läge, sluttar mot vattnet i 
sydost. Där brytning av berg har 
genomförts finns höga bergskärningar 
som uppgår till ca 20 – 30 m. Berget i 
området består främst av en röd granit 
/pegmatit. I de östra delarna av 
detaljplaneområdet återfinns även ett 
grått metasediment blandat med den 
röda granit /pegmatiten, vilket ger en 
bandad struktur.  
 
Tidigare skred 

Inom detaljplaneområdet har ett tidigare skred skett 1973. Skredområde har återställts genom 
utfyllnad under i huvudsak perioden 1983 till 1985. En stödbank av sprängsten ligger vid den 
nuvarande strandlinjen och är enligt äldre handlingar nedförd i fasta lager av friktionsjord. Ett annat 
skred från 1994 har skett i nära anslutning till planområdet. Inom detta skredområde finns kvicklera.  
 
 

Bild som överblickar krossanläggningen från norr. 



D.nr 2018–2165 

Dp.nr 631  

21 
 

Berg 

Området kan strukturgeologiskt delas 
upp i tre områden med liknande 
egenskaper. Område ett och två 
bedöms ha relativt gynnsamma 
sprickriktningar på de dominerande 
sprickgrupperna med avseende på 
storstabilitet, medan område tre har 
ogynnsamma sprickriktningar som ger 
storstabilitetsproblem. Inom 
detaljplaneområdet bedöms i dagsläget 
risken för blockutfall och ras i synliga 
slänter vara mycket hög på grund av 
dålig yt- och storstabilitet främst 
orsakad av täktverksamhetens 
sprängningar. Hur detta hanteras 
beskrivs under rubriken ’Detaljplan – planerade förhållanden’. 

 
Stabilitet jordslänter 

Jordslänternas stabilitet i områdets 
sydvästra del uppe på platån 
(sektionerna A, B & C) uppfyller ej 
erforderlig säkerhetsfaktor enligt 
befintliga förhållanden 2022.  
 
Stabiliteten i slänten bakom Högberget i 
planområdets norra del (C1) bedöms 
som tillfredsställande ur 
stabilitetssynpunkt. 
 
Utförda sonderingar och 
stabilitetsberäkningar längs med den 
södra och sydöstra kanten av 
planområdet (A2 & C2) visar att det ej 
föreligger stabilitetsproblem att anlägga planerat industrispår inom detaljplanen. Beräkningar i 
området visar på att stödbanken klarar av en ytlast om 35kPa på markytan ca 8m bakom släntkrönet. 
En zon på ca 2 m närmast släntkrön bör dock lämnas belastningsfri.  
 
Nedan finns en samlad bild över markförhållanden och restriktioner som befintliga förutsättningar 
medför till planläggningen som behöver hanteras. 

Illustrationskarta över strukturgeologisk indelning 
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Radon 

Berggrunden inom det undersökta området bedöms som högriskområde med avseende på radon. 
Baserat på nu gjorda mätningar rekommenderas att nya byggnader uppförs radonsäkert och att 
befintligt bergmaterial inte används till grundläggning av nya byggnader. 
 

Kartmaterial till geoteknisk utredning, Afry 
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Efterbehandlingsplan 

Det finns en 
efterbehandslingsplan skriven 
mellan Kommunen och Swerock 
2020-06-09 som fastställer hur 
området skall återlämnas och 
har lyfts in i plankartan. 
Kommunen har dels använt 
säkerhetsmarginaler i form av 
prickmark för att säkerställa att 
det finns utrymme för slänterna 
att anläggas.  
 
Släntstabiliteten ska enligt 
täktens efterbehandlingsplan 
uppfyllas genom att 
bergslänterna täcks med 
jordslänter i lutning 1:2. 
Området bedöms ur ett 
bergtekniskt perspektiv vara 
lämpligt för planerad 
byggnation förutsatt att 
bergsakkunnig bedömer 
ytstabiliteten i eventuella kvarvarande bergslänter efter färdigställandet av detaljplaneområdet 
enligt efterbehandlingsplan. 
 

 
Ritning som redogör för släntens utformning och hur ändring av detaljplan ger utrymme för den 

BIlden är hämtad från Swerocks efterbehandlingsplan 
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Detaljplanen – planerade förhållanden 

Detaljplanen anses lämplig för exploatering av området förutsatt att nedan nämnda restriktioner och 
stabilitetshöjande åtgärder genomförs. 

Berg 

Inom detaljplaneområdet bedöms i dagsläget risken för blockutfall och ras i synliga slänter vara 
mycket hög på grund av dålig yt- och storstabilitet främst orsakad av täktverksamhetens 
sprängningar. Enligt efterbehandlingsplanen som är avtalad mellan Uddevalla kommun och Swerock 
ska det vara säkerställt att området överlämnas säkert för användning. Detta tydliggörs i 
genomförandedelen. Förstärkningsåtgärder skall utföras för att säkerställa stabiliteten i området. 
Efter genomförda åtgärder ska området inspekteras av bergsakkunnig för att säkerställa säkerheten 
för framtida bebyggelse. Vidare finns ett återställningsåtandande gentemot Länsstyrelsen som ska 
vara klara när täkten lämnas över till kommunen. Avtalet med Swerock och deras 
återställningsåtande är en förutsättning att planområde ska överlämnas säkert. Denna innebär att 
ytstabilitet och storstabilitet med avseende på berg är hanterat när kommunen tar över området, 
därför införs ingen extra restriktion i detaljplanen angående bergteknik.  

Släntstabilitet jord 

För att jordslänten på platån i sydvästra delområde ska uppfylla erforderliga stabilitetskrav ska 
jorden anläggas med lutning som inte är brantare än 1:2. Enligt den geotekniska utredningen 
förutsätter denna lösning att marken intill släntkrönet lämnas obelastat de fyra närmsta metrarna 
och att exploateringen begränsas till endast 20 kPa på platån i sin helhet.  

För att uppnå erforderlig stabilitet enligt geoteknisk utredning införs bestämmelsen n1 som 
säkerställer att en slänt med högsta lutning 1:2 måste anläggas. Detta kompletteras med tre 
bestämmelser som ska säkerställa att remsan vid släntkrön inte belastas. Bestämmelser n4, b3 och b4 
syftar till att inte tillåta vare sig permanentar eller temporära laster. I plankartan har remsan 
breddats från 4 till 5 meter eftersom man inte kan lokalisera släntkrönens exakta linjen.  För att inte 
överstiga utredningens tillåtna markbelastning på platån, reglerar bestämmelsen b2 den maximala 
påförda lasten till 20 kPa. Om bestämmelsen ska kunna efterlevas bör under bygglovsskede en 
lastberäkning av exploateringen begäras av sökanden. Bygglovsbefriade åtgärder bedöms som 
osannolikt att medföra en högre belastning än 20 kPa. 

Grundläggning järnväg 

Det finns inga behov enligt geotekniska utredningar att införa restriktioner i detaljplan för tågrälsen 
sätt till geotekniska förhållanden. I yta för planerad järnväg förekommer berg i dagen i form av en ca 
två meter hög bergslänt, vilken kommer att plansprängas vid byggnation. Berget bedöms vara 
lämpligt för grundläggning. De högre bergslänterna längs planerad spårsträcka befinner sig norr om 
och utanför detaljplaneområdet och berör inte aktuell detaljplan. 
 
Rekommenderad grundläggning i byggskedet 

Inom delarna i mitten av detaljplanen, där berg samt hårt packad fyllning på berg förekommer, 
rekommenderas grundläggning med platta på mark.  

Bakom stödbanken i delområde Sydost samt delområde Sydväst är sannolikt borrade pålar till berg 
en lämplig grundläggningsmetod, vilket bör bekräftas med mer detaljerade undersökningar i vidare 
detaljprojektering. 
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Stödbank 

Afrys geotekniska utredning har även belyst situationen kring stödbanken som ligger utanför 
planområdet. Enligt deras beräkningar kan platsen innanför stödbanken håller emot en belastning 
med 35 kPa. Skulle det ändå uppstå ett skred, så visar deras analys att skredet sker med gått 
marginal utanför plangränsen.  

 

Natur och rekreation 

I och med denna ändring av detaljplan tas vissa ytor som i gällande plan är avsatta för natur i anspråk 
till fördel för hamn-, industri -och kontorsändamål vilket påverkar tillgängligheteten till området. Idag 
bedrivs dock täktverksamhet inom området som inneburit en omfattande påverkan på området. De 
ytorna som i gällande plan var avsatta för natur består idag av massor utvunna ur täkten och anses 
inte framgent ha möjligheten att på ett bra sätt återskapa ett tillgängligt och attraktivt naturområde. 
Av denna anledning anses det lämpligt att även här möjliggöra tillkomsten av verksamheter för att på 
så sätt öppna upp andra ytor inom Uddevalla kommun för andra mer lämpliga användningar där det 
idag planeras/bedrivs industri – och/eller hamnverksamhet.  

Landskapsbild 

Landskapsbilden är idag påverkad genom den pågående täktverksamheten. Den idag gällande 
detaljplanen möjliggör bebyggelse med en högsta byggnadshöjd på 15 meter.  

I och med denna ändring av detaljplan höjs den högsta tillåtna nockhöjden till 60 meter över angivet 
nollplan. Denna ändring kommer påverka landskapsbilden i relation till idag gällande detaljplan. 
Denna utökning av byggrätt anses dock vara lämplig med hänsyn till områdets redan stora påverkan 
till följd av täktverksamheten som bedrivs på platsen.  

Barnperspektiv 

Detta förslag till ändring av detaljplan riktar sig inte till barn eller unga då det planläggs uteslutande 
för industri -,hamn -och kontorsverksamhet med detta tillhörande användningar. Täktverksamhet 
pågår idag inom planområdet vilket anses vara en användning som inte heller berör barn eller unga. 
Detta förslag till ändring av detaljplan anses inte förändra tillgängligheten eller nyttjandet av platsen 
för barn eller unga i förhållande till gällande detaljplan. Bortsätt från att konstatera att förlaget inte 
är relevant att hantera utifrån ett barnperspektiv beaktas inte frågan djupare. 

Fornlämningar 

Det finns idag inga kända fornlämningar som riskerar att påverkas negativt av planförslaget. De 
tidigare utpekade fornlämningarna har bedömts som förstörda till följd av täktverksamheter. 
Påträffas fornfynd under grävning eller annat arbete föreligger anmälningsplikt enligt 
kulturmiljölagen 2 kap.  

Vägar och trafik 

Tillfart till området kan ske från två punkter längs med Frölandsvägen, antingen från sydväst eller 
norrifrån.  
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Anläggandet av vägar inom området är inte fastställt i den idag gällande detaljplanen och inte heller i 
denna ändring av detaljplan. Detta har undvikits för att skapa ett så flexibelt område som möjligt där 
vägar anläggs när områdets mer exakta utformning är fastställd. 

Den utökade byggrätten väntas innebära en ökad belastning på omkringliggande vägar i relation till 
gällande detaljplan. Bortsett från den tillkommande användningen ”kontor” så gäller samma 
användningar inom planområdet som idag gällande detaljplan. Detta innebär att detaljplanen 
rimligtvis inte kommer ha någon avsevärd påverkan på vilken typ av transporter som förekommer till 
och från planområdet. 

Industrispår 

I den idag gällande detaljplanen sträcker sig ett reservat för industrispår längs den södra 
planområdesgränsen. Denna dragning bekräftas i och med denna ändring av detaljplan samt utökas 
något för att möjliggöra en mer flexibel infart till området samt bekräftas som lämplig i genomförd 
förprojektering för industrispåret. 

I gällande detaljplan finns i anslutning till spårreservatet prickad mark med bestämmelser som 
reglerar tillfarter, underjordiska ledningar och dagvatten (g) samt placering av köryta i relation till 
spårreservat (m). Denna yta utgår i och med denna ändring av detaljplan för att skapa flexibilitet i 
detaljplanen. Detta bedöms som en rimlig åtgärd då utformningen av ytan avsatt för industri -och 
hamnverksamhet inte är fastställd i dagsläget, vilket innebär att eventuella riskutredningar blir 
komplicerade om inte omöjliga att genomföra i detta skede. Eventuella skyddsåtgärder får därför 
utredas i bygglovsskedet om industrispåret byggs ut. 

Hantering av vägar och tillfarter beskrivs i genomförandebeskrivningen. 

Tekniska anläggningar 

Planområdet i sin helhet föreslås ingå i kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Vidare finns i anslutning till området finns framdragna fjärrvärmeledningar, detta innebär 
att fjärrvärmeanslutningar är möjliga i området. 

 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR  

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER  

Genomförandetid 

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den mest väsentliga 
rättseffekten är att fastighetsägarna under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att 
kunna nyttja planens byggrätter.  
 
Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den 
att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större 
möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade 
rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”. 
 
Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.  
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Huvudmannaskap, avtal och ansvarsfördelning 

Exploatören i detta fall Uddevalla kommun är huvudman för allmän platsmark inom 
planområdet (naturmark). Huvudmannaskapet innebär att kommunen är ansvarig för 
underhåll av allmän plats. Det är Swerock AB som skall iordningställa naturmarken då 
täktverksamheten avslutas, detta regleras i det täkttillstånd Länsstyrelsen utfärdat samt i 
avtal (efterbehandlingsplan) mellan Swerock och Uddevalla kommun. I praktiken innebär det 
att Swerock ska iordningsställa slänter i enlighet med avtal (efterbehandlingsplan). Efter 
iordningsställande ska området besiktas av oberoende för att säkerställa att området är 
säkert för tredje part.  
 
Vägen är enskilt huvudmannaskap vilket innebär att de fastighetsägare som ska vara 
verksamma i området kan sköta vägen utifrån sina förutsättningar.   
 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplanen. Avsikten med beskrivningen är således att vara vägledande vid genomförandet av 
detaljplanen. Den har ingen självständig rättsverkan. 
 
 
Allmän plats 

Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplanen. Avsikten med beskrivningen är således att vara vägledande vid genomförandet av 
detaljplanen. Den har ingen självständig rättsverkan. 
 
Kvartersmark 

Inom den egna fastigheten ansvarar respektive fastighetsägare för anläggande och underhåll av 
mark, byggnader och enskilda vatten- och spillvattenledningar samt dagvattenanläggningar. Varje 
fastighet anvisas en egen förbindelsepunkt. För dagvatten ska rening ske i enlighet med 
bestämmelser i ABVA (Allmänna bestämmelser för kommunala vatten- och avloppstjänster). För 
dagvattenlösningar är det viktigt att kvartersmarken justeras så att lutningar gör att dagvatten kan 
ledas till de skyfallsleder som anläggs.  
 
Planområdet är enbart låst med gata för allmän plats för infart till hamnområdet. Inom 
kvartersmarken vet man ännu inte vilka etableringar som kommer ske och hur fastigheter samt 
infrastruktur ska anläggas. Om det uppstår behov av gemensamma anläggningar, exempelvis in- och 
utfarter eller vatten- avlopp- eller dagvattenanläggningar inom kvartersmark, kan det behöva bildas 
gemensamhetsanläggningar för att få till en gemensam, ordnad förvaltning. I planområdets 
nordöstra del kommer en gata byggas av kommunen på kvartersmark. Den kan komma att ingå i 
gemensamhetsanläggningen för gata alternativt upplåtas med servitut för de fastigheter som har 
behov av den delen.  
 
Teknisk anläggning inom planförslaget är en pumpstation som anläggs och sköts av Uddevalla Vatten 
AB. 
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Vatten-spillvatten- och dagvattenanläggningar 

Allmänna vatten-spillvatten- och dagvattenanläggningar ska ingå i det kommunala 
verksamhetsområdet. De allmänna ledningarna ska byggas ut av Västvatten och avsättning för VA 
avsätts i tomtgräns.  
 
 
Skyfallsleder 

Uddevalla Vatten AB ska inom planområdet bygga ut skyfallsleder och ansvarar för drift och skötsel. 
 
 
El- fiber- och teleledningar 

Ledningsnät ska byggas ut i området och ansvarig för utbyggnaden är respektive ledningsägare. 
 
 
Fjärrvärme 

Fjärrvärme ska dras fram till området av det kommunala energibolaget Uddevalla energi. Möjlighet 
kommer finnas att ansluta till fjärrvärme för verksamheter inom planområdet. 
 
 
Transportband 

I området finns det intressenter som har behov av ett transportband ut till hamnen. Det 
transportbandet kommer att behöva passera den allmänna platsen gata samt kvartersmark för 
reservat för industrispår. För transportbandet kommer det bildas en gemensamhetsanläggning 
alternativt servitut. Transportbandet ska placeras på en höjd som gör att den huvudsakliga 
användningen för gata och industrispår inte hindras.  
 

Ansvarsfördelning 

Exploatören i detta fall Uddevalla kommun ansvarar för genomförandet av detaljplanen.  
Kommunen som är huvudman för allmän platsmark ansvarar för allmänna platser i planområdet. 
Kommunen kommer att bygga ut den allmänna vägen i planområdet och därefter lämna över 
förvaltningen till en ny vägförening. 
Ansvarsfördelning för olika anläggningar är översiktligt redovisad i text och tabell nedan.  
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Allmän plats   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 
NATUR  Uddevalla kommun Uddevalla kommun 
NATUR (TÄKT) Swerock AB Uddevalla kommun 
GATA - industrigata Uddevalla kommun Gemensamhetsanläggning 

(enskilt huvudmannaskap) 
Kvartersmark   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 
JV (TÄKT) – Industri- och 
hamnverksamhet 

Swerock AB ansvarar för att 
återställa återställa i enlighet 
med efterbehandlingsplan och 
täkttillstånd.   

Fastighetsägare 

JV (Täkt) - Vägar eller andra 
gemensamma anläggningar 

Uddevalla kommun och 
fastighetsägare  

Deltagande fastigheter i 
respektive 
gemensamhetsanläggning. 

JKP Industri, kontor, parkering Fastighetsägare Fastighetsägare 
T Reservat för industrispår Uddevalla kommun Uddevalla kommun 
E (tekniska anläggningar) Uddevalla Vatten AB Uddevalla Vatten AB 
Övriga anläggningar Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

Allmänna vatten- och, 
spillvattenledningar 

Uddevalla Vatten AB Uddevalla Vatten AB 

El, fiber, kommunikations 
ledningar 

Respektive ledningsägare 
 

Respektive ledningsägare 

Fjärrvärme Uddevalla Energi AB Uddevalla Energi AB 
 
 
FASTIGHETSRÄTSLIGA FRAGÅR  
 
Markägande 

Detaljplanen berör (delar av) fastigheterna Fröland 3:25, Rävsdal 1:1 och Rävsdal 1:2 vilka 
alla ägs av kommunen.  Lantmäterimyndigheten i Uddevalla utgör förrättningsmyndighet 
inom det aktuella planområdet. Fastighetsägare och rättighetsinnehavare framgår av den till 
planen hörande fastighetsförteckningen.   
 
Förrättningsåtgärder hos Lantmäterimyndigheten 

Kommunen som exploatör bygger ut vägar och infrastruktur inom kvartersmarken i samband med att 
täktverksamheten övergår till industri- och hamnverksamhet.  
 
Vägar inom kvartersmarken löses via servitut eller gemensamhetsanläggning beroende på hur 
fastighetsindelningen blir för framtida skötsel och drift. Vilka fastigheter som ska delta i 
gemensamhetsanläggningen är beroende av hur man väljer att utveckla planområdet. Delägande, 
andelstal mm bestäms vid lantmäteriförrättning. Det kan även bli nödvändigt att inrätta va-
anläggning, dagvattenanläggning etc. 
 
Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen. Genomförandet av planen kommer att 
innebära lantmäteriåtgärder såsom fastighetsreglering och avstyckning. Fastighetsreglering och 
avstyckning kommer ske för att bilda lämpliga fastigheter inom kvartersmark. Befintliga rättigheter 
kan komma att omprövas och nya rättigheter kan behöva upprättas.  
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Ledningsrätt 
Allmänna ledningar för vatten, avlopp och dagvatten samt el och fiber etc. är tänkt att läggas i 
vägområdena och för dessa ledningar bildas ledningsrätt. Då man i dagsläget inte vet vilka som 
kommer etablera sig och därmed fastighetsbildningen kan ledningsrätter även behöva bildas på 
kvartersmark. Ledningsrätt kan då bildas på kvartersmark så länge inte planens syfte motverkas. 
Ledningsrätt ansöks och bekostas av respektive ledningsägare. 
 
Servitut 

Beroende på hur man väljer att utveckla området kan det bli aktuellt att upprätta servitut för infarter, 
ledningar etc.  
Inom planområdet finns idag inga kända servitut. 
 
Ansökan om lantmäteriförrättning 

Kommunen ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning berörande kvartersmark som krävs för 
detaljplanens genomförande.   
 
Planavgift 

Planavgift debiteras enligt kommunfullmäktiges taxa, detta avser marklov och nybyggnation. Vid 
försäljning av fastigheten kan planavgiften komma att ingå. Det avtalas i köpekontrakt i sådant fall.  
 
Fastighetskonsekvensbeskrivning 

Inom planområdet kommer det bildas ett antal nya fastigheter för industriändamål. Det kommer ske 
avstyckningar från de kommunala fastigheterna Rävsdal 1:1, Rävsdal 1:2 samt Fröland 3:25. Inga 
privata fastighetsägare berörs av fastighetskonsekvenser.  
 
 
Tekniska frågor 

 
Vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar 

Allmänna vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar ska ingå i det kommunala 
verksamhetsområdet. Längs Frölandsvägen finns kommunala VA-ledningar, bedömningen är att 
befintliga ledningar har den kapacitet som krävs för kommande verksamheter inom planområdet. 
Anslutning till det kommunala VA-nätet ska ske i samråd med det kommunala VA-bolaget Uddevalla 
Vatten AB. 
Uddevalla Vatten AB står för drift av VA-ledningar fram till förbindelsepunkt.  

Anslutningskostnader för vatten, spillvatten och dagvatten kommer att tas ut enligt vid tidpunkten 
gällande VA-taxa. 
 
Dagvattenhanteringen ska ske enligt bestämmelser i ABVA (Allmänna bestämmelser för kommunalt 
vatten och avlopp). Industrimark klassas som hårt belastad yta vilket innebär att kravet på 
dagvattenrening är rening som till exempel krossdike, biofilter, magasin med filter etc.  Efter 
fördröjning ska Fastigheten ansluta dagvattnet till den kommunala dagvattenledningen och betala 
anläggningsavgift för detta enligt gällande taxa. Varje fastighetsägare svarar för drift, underhåll och 
skötsel av fördröjningsmagasin på kvartersmark.  
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El, fjärrvärme och fiberledningar 
Ledningsnät ska byggas ut avseende el, fjärrvärme och fiber till planområdet. 
Markägare/exploatör skall samråda med nätägaren för anslutning till elnätet. Detsamma 
gäller anslutning till fiber- och fjärrvärmenätet. Alla kostnader för eventuell ändring av el-, 
fjärrvärme- och fiberanläggning skall bäras av exploatören.   

 

Trafik, parkering 
Kommunen svarar för utbyggnad av en väg inom kvartersmarken. Parkeringar ska anläggas inom 
tomtmark enligt parkeringsnorm av respektive fastighetsägare.  
 
Järnvägstrafik 
Kommunen ansvarar för framtida spåranläggning. 
 

Ekonomiska frågor 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Ekonomiska konsekvenser redovisas för kommunen som exploatör  
Kommunen får intäkter från försäljning av industrifastigheter i området.  
 
Kommunen ska bekosta följande inom området: 

• Plankostnader 
• Vissa förrättningskostnader som inte åligger fastighetsägare 
• Skötsel av naturmark inom planområdet. 
• Iordningsställande av vissa vägar, industrigatan in på området som är på allmän plats 

samt en gata på kvartersmark som sträcker sig från huvudgatan in mot området och 
som enligt skiss nedan går längs med skyfallsdike på prickad mark.  
 

 
 

 

Ekonomiska konsekvenser för Swerock AB 
Swerock AB ska bekosta följande inom planområdet: 

• Iordningsställande av slänter och NATUR (TÄKT) inom planområdet i enlighet med 
efterbehandlingsplan mellan Uddevalla kommun och Swerock AB 
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Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare 

Blivande fastighetsägare/verksamhetsutövare ska bekosta följande inom planområdet: 
• Anläggningar och byggnation inom nya byggrätter 
• Skötsel och drift av övriga anläggningar inom kvartersmark 
• Förrättningskostnader för lantmäteriförrättningar som till exempel avstyckning, servitut, 

gemensamhetsanläggning etc.  
• Anslutningsavgifter för VA och övriga avgifter 
• Utbyggnad samt drift och skötsel av anläggningar för vatten och spillvatten och anläggningar 

för omhändertagande av dagvatten inom avstyckade fastigheter 

 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  

Följande har medverkat från Uddevalla kommun:  

Dimitris Vassiliadis, Samhällsbyggnad   Planarkitekt 
Joel Thölix, Samhällsbyggnad   Planarkitekt, biträdande 
Frida Läckström, Samhällsbyggnad   Mark- och exploateringsingenjör 
Roger Blom, Lantmäteriet     Förrättningslantmätare 
Pauline Rossödal    Planadministratör 
Stefan Björling     Plan- och exploateringschef  
 

Följande har medverkat från Norconsult:  

Gunnar Håkansson    Planarkitekt, biträdande 
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Plankarta tillhörande ändring av detaljplan för
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Beslut att upprätta detaljplan 2018-05-30
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Dimitris Vassiliadis

Planarkitekt
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Grun dka rta fra m ställd gen om  utdra g ur 
U ddeva lla  Kom m un s digita la  b a ska rta.
Goeda ta kva litet: Sta n da rdn ivå  2, en ligt HMK 2.6

Kon trollera d a v:
Martin  Jon sson
Mätn in gsin gen jör / Tea m ledare
U ddeva lla  Kom m un

U ddeva lla  2022-10-17U pprätta d

Ska la  1:1000

Koordin a tsystem
I pla n                     : SWEREF 99 12 00
I höjd                    : RH 2000

Marga reta Holm ström
Kart oc h m ätn in gsin gen jör
U ddeva lla  Kom m un

PBL 2010:900

”Bestäm m elseform ulerin g”

L äsin struktion :
Bestäm m else kva rstå r - ”Bestäm m elseform ulerin g”
Bestäm m else som  utgå r - 
Bestäm m else som  tillkom m er - 

”Bestäm m elseform ulerin g”

Följa n de gäller in om  om rå den  m ed n eda n stå en de b etec kn in ga r.
En da st a n given  a n vän dn in g oc h utform n in g är tillå ten .
Där b etec kn in g sa kn a s gäller b estäm m elsen  in om  hela pla n om rå det.
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Gränsbeteckningar
Pla n om rå desgrän s
An vän dn in gsgrän s
Egen skapsgrän s

Användning av mark och vatten
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
NATU R Naturom rå de, PBL  4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap

Adm in istrativ grän s

Naturom rå de. Dessförin n a n  täktverksa m het fra m  till 2023-12-31,
PBL  4 ka p. 8 § 1 st 2 p.

NATU R
[TÄKT]

GATA1 In dustriga ta, PBL 4 ka p. 8 § 1 st 2 p.

In dustri, Kon tor, Parkerin gshus. Dessförin n a n  täktverksa m het fra m  till 2023-12-31,
PBL  4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

JKP1
[TÄKT]

In dustri- oc h ha m n verksa m het in klusive a n läggn in ga r för dess tekn iska  försörjn in g.
Dessförin n a n  täktverksa m het fra m  till 2023-12-31 , PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.JV  [TÄKT]

Reserva t för in dustrispå r, Dessförin n a n  täktverksa m het fra m  till 2023-12-31, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

T Reserva t för in dustrispå r, PBL  4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

T1 [TÄKT]

Reserva t för in dustrispå r som  få r överb ygga s m ed tra n sportb a n d till ha m n om rå de. Tillfart  till ha m n om rå det 
få r a n lägga s. Dessförin n a n  täktverksa m het fra m  till 2023-12-31, PBL  4 ka p. 5 § 1 st 3 p.T2 [TÄKT]

In dustriga ta som  få r b ygga s över m ed tra n sportb a n d till ha m n om rå de., PBL  4 ka p. 8 § 1 st 2 p.GATA2

E Tekn iska a n läggn in ga r, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

In gen  m a rkb ela stn in g tillå ten  efter täktverksa m heten  upphöra n de oc h m a rken  ha r iordn in gställts, 0 kPa, 
PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Startb esked få r in te ges för b yggn a dsverk förrän  da gvatten dike oc h skyfa llsled 
har kom m it till stå n d. PBL  4 ka p. 14 § 1 st 1 p.

n 1

Högsta tillå tn a  m arkb ela stn in g är 20 kPa . L aster som  förs n är till b erg om fa ta s in te a v b estäm m elsen . Om
m arken  färdigställs till lägre m a rkn ivå er än  m a xim a lt tillå tn a , få r in te tillförd m a rklast överstiga va d som  
m otsva ra s a v la st a v uppfylln in g till +32 till +34 in klusive 20 kPa  utb redd last, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Gen om föra n detiden  är för än drin gen  är 5 å r frå n  den  da g deta ljpla n en  vin n er la ga kra ft. PBL 4 kap. 21 §
•  Gen om föra n detiden  är tio å r frå n  den  da g pla n en  vin n er la ga  kra ft. (L a ga  kra ft datum  2010-11-12)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utformning

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Placering

@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@ Marken  få r in te förses m ed b yggn a d, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

Mark

Utförande

Administrativa bestämmelser
Markreservat för allmännyttiga ändamål

Genomförandetid

HuvudmannaskapHuvudm a n n a skapet är kom m un a lt för a llm än  pla ts., PBL 4 ka p. 7 §
Ändrad lovplikt, fastighetsplan
Bygglov få r in te ges för b yggn a dsverk förrän  riskb edöm n in g gälla n de säkerhetsa vstå n d frå n  in dustrispå ret
har kom m it till stå n d., PBL 4 ka p. 14 § 1 st 1 p.

ILLUSTRATIONER

e1 Största b yggn a dsa rea är 60,0 % a v fastighetsa rea n  in om  egen skapsom rå det, PBL 4 ka p. 11 §
1 st 1 p.

e2 Största b yggn a dsa rea är 50,0 % a v fastighetsa rea n  in om  egen skapsom rå det, PBL 4 ka p. 11 §
1 st 1 p.

n 1 Efter täktverksa m heten  upphöra n de ska  m arken  ordn in gställas m ed en  slän t frå n  krön  till
m arkn ivå  m ed en  högsta  lutn in g på  1:2. PBL  4 ka p. 10 §
U ppfylln a dsm assor ska täc kas m ed växtjord.

b 1

n 2 I sa m b a n d m ed täktverksa m heten  ska  deta ljprojekterin g a v slän ten s utform n in gen
utföra s.Sta b iliteten  ska uppfylla de rekom m en ta tion er som  ges i Skredkom m ision en s Rapport
3:95 för n yexploa terin g oc h m in st m in st deta ljera d utredn in g.

)—+00,0 Högsta n oc khöjd är a n givet värde i m eter över a n givet n ollpla n  , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Illustration slin je b yggn a d- Heldra genIllustration slin je väg - Strec ka dIllustration stextIllustration stext

Markreservat för a llm än n yttiga un derjordiska  ledn in ga r. Kvartersm ark, PBL 4 kap. 6 §u1

Mark

+0,0 Marken s lägsta  höjd över n ollpla n et ska  vara a n givet värde i m eter, PBL  4 ka p. 10 §.

p1 Byggn a d ska pla c eras m in st 5,0 m eter frå n  fa stighetsgrän s, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

+0,0 Marken s lägsta  höjd över n ollpla n et ska  vara a n givet värde i m eter, PBL  4 ka p. 10 §

(+0,0)Marken s högsta höjd över n ollpla n et ska va ra  a n givet värde i m eter, PBL 4 kap. 10 §

n 3 Marken  ska  va ra  tillgän glig för a vledn in g a v da gva tten  (skyfa ll), PBL  4 ka p. 10 §

)—0,0 Högsta n oc khöjd är a n givet värde i m eter , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Villkor för startbesked
a 1

Efter täktverksa m heten  upphöra n de ska  m arken  ordn in gställas m ed en  slän t frå n  krön  till
m arkn ivå  m ed en  högsta  lutn in g på  1:2.  PBL  4 ka p. 5 § 1 st 2 p.
U ppfylln a dsm assor ska täc kas m ed växtjord.

Utnyttjandegrad
•  Högst hälften  a v tom tyta n  få r b eb ygga s.

n 2

I sa m b a n d m ed täktverksa m heten  ska  deta ljprojekterin g a v slän ten s utform n in gen
utföra s.Sta b iliteten  ska uppfylla de rekom m en ta tion er som  ges i Skredkom m ision en s Rapport
3:95 för n yexploa terin g oc h m in st m in st deta ljera d utredn in g., PBL 4 kap.

Efter täktverksa m heten  upphöra n de ska  m arken  ordn in gställas
m ed en  jäm n  slän t frå n  krön  till m a rkn ivå .

n 3

•  Byggn a der ska  pla c eras m in st 6,0 m eter frå n  grän s m ot gata .

•  L oka ler där m än n iskor sta digva ra n de vistas ska  utföra s ra don säkert.

In om  9 m eter frå n  reservat för in dustrispå r få r ej köryta a n ordn a s.
In om  12 m eter få r ej oskydda de uppställn in gspla tser för fordon  a n ordn a s.m
Kva rteret ska  a n ordn a s så  a tt gem en sa m m a  tillfarter, sa m t un derjordiska  ledn in ga r ka n  b ygga s
ut oc h så  att loka lt om hän derta ga n de a v da gva tten  ka n  ske. Da gva tten  ska  ren a s in n a n  a vledn in g
sker till Byfjorden . Pla ts ska  �fin n a s för pum pstation  i n ärhet a v körb ar yta.

g

n 3
Da gva tten dike Da gva tten dike, PBL  4 ka p. 5 § 1 st 2 p.



 Granskningsutlåtande 1 (14) 
 2022-09-23  

 

Samhällsbyggnad 

Planavdelningen Postadress Besöksadress Telefon 

 451 81 Uddevalla Varvsvägen 1 0522-69 60 00 
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ARB 631          

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Granskningsutlåtandet är upprättad av Samhällsbyggnad 2022-07-12 tillhörande 
förslag till detaljplan för 
 
Fröland 3:25 m.fl, Uddevalla kommun  
Ändring av befintlig detaljplan för industri och hamnverksamhet 
 
Planens huvudsyfte är att planlägga för ett nytt industriområde samt att ordna 
fram mer användningsytor för hamnverksamhet som ska flytta från nuvarande 
plats till Fröland. Även ett mindre naturområde ska etableras. Planens tidigare 
avsikt var att möjliggöra ett större uttag av berg inom befintlig täktverksamhet.  
Detaljplanen anger möjliga anslutningsvägar, samt kvartersgränser. Den ändrade 
detaljplaner är anpassad till en mer flexibel exploatering. 
 
 

HANDLÄGGNING GRANSKNING 

Planförslaget, upprättat 2019-05-24, har varit föremål för samråd till kommunala, 
regionala och övriga instanser samt till berörda grannar (se sändlista). 
 
Samrådshandlingar upprättade enligt Plan- och bygglagen (2010:900) är 
framtagna av Samhällsbyggnad Uddevalla kommun. 
 

Granskning  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-09-16, § 333 att godkänna 
samrådsredogörelsen samt att granskning av detaljplanen skulle ske. Planförslaget 
skickades därefter på remiss till kommunala och regionala instanser m.fl. under 
tiden 2021-09-24 - 2021-10-15. Fastighetsägare, respektive ägare och 
tomträttsinnehavare till fastigheter som gränsar direkt till planområdet meddelades 
att planhandlingar under remisstiden fanns tillgängliga på Kontaktcenter i 
Rådhuset, på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Stadshuset samt digitalt 
tillgängliga för nedladdning på kommunens hemsida. 
 
 
 



 Granskningsutlåtande 2 (14) 
 Dnr: 2019/2165  

 

 
 
Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande, daterat 2021-11-03 ställt sig kritiskt 
till fortsatt planarbete och varnat för överprövning om planen antas med hänsyn 
till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL. Refererande till SGI:s yttrande 
befarar Länsstyrelsen att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors 
hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.  
 
Med anledning att Länsstyrelsen i princip inte accepterar inlämnade 
granskningshandlingen har förvaltningen bestämt sig att följa deras 
rekommendationer. Planavdelningen har beställd nya kompletterande utredningar 
för att göra om granskningsskedet och kunna uppdatera plankarta och 
planbeskrivningen.  
 
Nedan redovisas hittills inkomna granskningsyttrande i sammanfattad form 
tillsammans med Samhällsbyggnads kommentarer, inkomna yttranden i sin helhet 
återfinns i separat dokument. 
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER 

OCH SAMHÄLLSSBYGGNADSFÖRVALTNIGNENS 

KOMMENTARER 
 

STATLIGA INSTANSER 

 
 

1. Länsstyrelsen, 2021-11-03 
 
Länsstyrelsen bedömde att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas 
av Länsstyrelsen om den antas. 
 
Geoteknik 
Länsstyrelsen hänvisar i sin helhet till Statens geotekniska instituts (SGI) yttrande 
daterat 2021-11-01, som fortsatt behöver beaktas. SGI konstaterar att det krävs 
omfattande kompletteringar avseende de geotekniska förhållandena för att klarlägga 
planens olycksrisker, där tolkade jord- och bergförhållanden redovisas och 
stabilitetsberäkningarna och stabilitetsbedömningarna baseras på:  

 
Geotekniskt underlag, med bestämning av jordlagerföljd inklusive utvärderade 
jordparametrar för kohesionsjord och friktionsjord baserat på relevanta 
undersökningsmetoder, bergnivåer och portrycksnivåer, som utförs i sektioner som 
omfattar hela planområdet och vid behov även utanför planområdet om det behövs 
för att säkerställa markens lämplighet. 

 
Utgångspunkten i plan och bygglagen är att markens lämplighet i fråga om hälsa och 
säkerhet blir slutgiltigt avgjord när detaljplanen antas. Utredningar som behövs för att 
bedöma lämpligheten får därför inte skjutas upp till efter att planen antagits. Det går 
således inte att genom planbestämmelser kräva utredningar som behövs för att bedöma 
markens lämplighet. Om utförda geotekniska utredningar visar att det krävs 
förstärkningsåtgärder eller restriktioner för att marken ska anses lämplig måste åtgärderna 
eller restriktionerna omhändertas i planen. 
 
Kommentar 
Uddevalla kommun har beställt en ny kompletterande geoteknisk utredning för att 
kartlägga geoteknik noggrannare samt för att sammanställa underlagsmaterialet på ett 
tydligare sätt. Plankarta justeras med nya bestämmelser utifrån den nya rapportens 
rekommendationer.  
 
Tidigare bestämmelser som hänvisat till framtida utredningar och krav i bygglovsskede 
har strukits från plankarta.  
 
Nya planbestämmelser ska säkerställa markens lämplighet för detaljplanens användning. 
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Skyfall 
Framtagen dagvattenutredning föreslås att skyfall hanteras genom god höjdsättning, 
öppna diken, hög placering av byggnader och låg placering av grönytor och asfalterade 
ytor. Detta finns beskrivet i planbeskrivningen. I bilaga 3 till dagvattenutredningen finns 
en utförligare beskrivning av rekommenderade skyfallsåtgärder. Om dessa är en 
förutsättning för att konsekvenserna vid ett skyfall ska bli acceptabla så bedömer 
Länsstyrelsen att dessa tydligare behöver arbetas in i planen. Kommunen behöver 
tydligare beskriva vad konsekvenserna av ett skyfall kan bli inom planområdet och i 
vilken omfattning åtgärderna krävs för att konsekvenserna ska bli acceptabla. Nödvändiga 
åtgärder behöver säkerställas på plankartan. Om det t.ex. finns behov av skyfallsstråk 
/diken med en viss placering så behöver yta för dessa reserveras på plankartan. 
I dagvattenutredningen står också att den planerade verksamheten innefattar 
samhällsviktig verksamhet. Om det stämmer önskar Länsstyrelsen en tydligare 
beskrivning i planen av vilka delar som omfattas av detta och vilken särskild hänsyn som 
tagits med anledning av detta. Länsstyrelsen rekommenderar att samhällsviktig 
verksamhet ges en högre skyddsnivå än annan verksamhet. Vissa funktioner, t.ex. 
utrymning och tillgänglighet för utryckningsfordon, ska upprätthållas vid skyfall oavsett 
typ av verksamhet. För samhällsviktig verksamhet kan det finnas behov av att analysera 
ett värre regn än ett klimatanpassat 100- årsregn. Det kan också finnas behov av att titta 
på andra typer av konsekvenser av skyfallet om verksamheten ska kunna upprätthållas. 
 
Kommentar 
Justerad plankarta redovisar placering av dagvattendiken och skyfallsled samt 
tillhörande planbestämmelser.   
Uddevalla kommun har beställt en aktualisering av den gamla dagvattenutredningen. 
Den har justerats med hänsyn till Länsstyrelsens synpunkter och innehåller inte längre 
hänvisning till samhällsviktiga verksamheter:  

 
Om beskrivna åtgärder vidtas kommer ett 100-års regn att kunna avrinna 
på markytan och via öppna dagvattensystem till havet utan att skador på 
byggnader uppstår. 
 
Inga samhällsviktiga verksamheter planeras. Sigmacivil har justerad 
denna aspekt och nämns inte längre i den aktuella dagvattenutredningen. 
Den planerade verksamheten innefattar inga samhällsviktiga 
verksamheter. Exempel på samhällsviktiga verksamheter är till exempel 
sjukhus, värmeverk, vattenverk, reningsverk, anläggningar för 
eldistribution, riksintresse väg och järnväg.  
 
Dike för dagvatten och skyfall säkerställs i plankartan. Enligt Västvatten 
ska skyfallsled vara 4,5 m bredd. Bygglovsavdelningen har bekräftad att 
rening av dagvatten säkerställas i samband med bygglovet. 
 

Sigmacivil: Förslagen dike vid lokalgata  
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Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten  
För att minimera påverkan från planområdet på Havstensfjorden kommer dagvatten att 
renas med hjälp av infiltrationsdiken, oljeavskiljare och biofilter enligt 
dagvattenutredningen. Fastigheterna inom planområdet kommer att anslutas till det 
kommunala VA-nätet. Kommunen anger i planbeskrivningen att planbestämmelser i 
plankartan säkerställer att lösningar upprättas i enlighet med dagvattenkartan. 
Länsstyrelsen kan inte se att detta är säkerställt i planbestämmelserna. Om möjligt ska 
föreslagna åtgärder säkerställas i plankartan på ett plantekniskt godtagbart sätt eller på 
likvärdigt sätt genom exempelvis avtal. Detta bör också framgå av planens 
genomförandefrågor. Länsstyrelsen bedömer att om förslagen rening och fördröjning 
genomförs, finns det ingen uppenbar risk att miljökvalitetsnormerna för vatten försvåras 
att uppnås. 
 
Kommentar 
Justerade plankarta följer numera dagvattenkarta som har tagits fram av Västvatten och 
Sigmacivil.  Den aktuella dagvattenkartan samt flöde visas nu i den justerade 
planbeskrivningen. Två bestämmelser på justerade plankartan hänvisar nu till 
dagvattenhantering. Reningen av dagvatten säkerställs under bygglovsskede. 
 
Planbeskrivningen har justerats, daggvattenhanteringen benämns numera även under 
genomförandedelen. Den framförda daggvattenhanteringen ska säkerställas genom ett 
markanvisningsavtal och ska följa alla kommunala riktlinjer.  
 
 
Risker kopplade till järnväg/industri 
När det gäller kontor i närheten av industriområde utgår Länsstyrelsen från att risker 
kopplade till detta hanteras i bygglovsskedet genom andra lagstiftningar än PBL. 
Detsamma gäller risker kopplade till industrispåret och närliggande verksamheter. Då 
järnvägssträckningen utanför planen inte är utredd kan Länsstyrelsen inte uttala sig om 
den är lämplig. Trafikverket påtalar att eventuell dragning av industrispår till befintlig 
järnvägsanläggning ska ske i samverkan med Trafikverket.  
 
Kommentar  
Har noterats. Kommunen har kommunicerat med räddningstjänsten hur man kan 
säkerställa en lämplig risktillsyn senare i bygglovskede. Riskaspekten ska undersökas i 
respektive exploateringsavtal. Vid ansökan till specificerade verksamheter görs risk- och 
konsekvensanalyser anpassat till rådande förutsättningar och som prövas av kommunen 
miljötillsynsenheten.  
 
 
Riksintresseprecisering för Uddevalla hamn 
Trafikverket anger i sitt yttrande att Fröland pekas ut som ett utvecklingsområde av 
riksintresse i riksintressepreciseringen för Uddevalla hamn. Det är kommunens ansvar att 
upplysa Trafikverket om när hamnverksamheten omlokaliseras så att riksintresse-
revidering kan påbörjas. 
 
Kommentar  
Har noterats. 
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Riksintressen 
Kommunen redogör för vilka riksintressen som angränsar till planområdet. Det kan 
tilläggas att Havstensfjorden utgör riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken 
(MB) och att kusten utgör riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 1 och 4 §§ 
MB. 
 
Kommentar  
Har noterats. Planbeskrivningen har kompletterats med hänvisning till riksintresse för 
friluftsliv på angränsande Havstensfjorden och högexploaterad kust.   
 
 
 
 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Kommunen har uppdaterat sin miljöbedömning utifrån ändringarna enligt 6 kapitlet 
Miljöbalken och miljöbedömningsförordningen. Kommunen bedömer att förslaget inte 
innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således 
behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Länsstyrelsen noterar dock att det 
under rubriken undersökning av betydande miljöpåverkan i planbeskrivningen hänvisas 
fortfarande till de gamla bestämmelserna i MKB-förordningen. 
 
Kommentar  
Har noterats. Hänvisningen till de gamla MKB-förordningen har tagits bort.  
 
Tydlighetskravet 
Boverket anger att under processen att ändra en detaljplan måste det vara tydligt för alla 
berörda vad det är som avses och hur ändringen skiljer sig ifrån den ursprungliga planen. 
Det framgår inte tydligt på den nya plankartan vilka förändringar som har gjorts, vilka 
planbestämmelser som utgår och vilka som läggs till. 
 
Kommentar  
Kommunen ska följa Boverkets tydlighetskrav. Plankartan är under justeringen, och 
kompletteras med en "teckenförklaring" som förklarar vilka bestämmelser som utgår, 
finns kvar, respektive tillkommer.  
 
 

2. SGI, Statens geotekniska institut, 2021-11-01 

Statens Geotekniska Institutet har haft omfattanden anmärkning till hittills 
genomfört planarbete. Kritiken tas även upp av Länsstyrelsen och har 
kommenterats ovanpå. Nedanför finns en sammanfattning av SGI:s synpunkter 
som har framförts i deras yttrande:   
 
Det geotekniska underlaget ska användas för att planera området så att marken blir 
lämplig för den verksamhet och byggnation som det planeras för, vilket också måste 
framgå av planen. SGI kan konstatera att det krävs kompletteringar avseende geotekniska 
förhållanden för att klarlägga olycksrisker för planen, där tolkade jord- och 
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bergförhållanden redovisas och stabilitetsberäkningarna och stabilitetsbedömningarna 
baseras på: 

- Geotekniskt underlag, med bestämning av jordlagerföljd inklusive utvärderade 
jordparametrar för kohesionsjord och friktionsjord baserat på relevanta 
undersökningsmetoder, bergnivåer och portrycksnivåer, som utförs i sektioner som 
omfattar hela planområdet och vid behov även utanför planområdet om det behövs för 
att säkerställa markens lämplighet. Även relevanta befintliga undersökningar 
redovisas. 

- Planerade marknivåer för hela planområdet. 
- Redovisning av ytor planerade för trafiklaster. 
- Redovisning av ytor där byggnader planeras inklusive aktuell belastning. 
 

Planen behöver även ändras utifrån det geotekniska underlag som tas fram och de 
förutsättningar som har betydelse för stabiliteten i både jord och berg behöver styras i 
planen. Således krävs ett omfattande arbete för att klarlägga förhållanden och planera så 
att olycksrisker undviks. SGI:s bedömning, med hänvisning till Boverkets 
rekommendationer, är att det inte är möjligt att upprätta flexibla planer där det finns 
olycksrisker, vilket är fallet för aktuell detaljplan. 
 
Kommentar 
Kommunen har gett i uppdrag till en omfattande komplettering av den geotekniska 
utredningen så att alla fordringar från SGI kan uppfyllas. Kommunen har även kommit 
överens om ett beställarstöd och på så sätt ingått ett samarbete med SGI. 
Sammanställning ska utföras av en större grupp inom konsultföretaget samt ska 
upprätthålla en saklig samverkan med SGI.  
 
Detaljplanekartan ska redovisa alla nödvändiga planbestämmelser och markhöjder som 
krävs för att säkerställa lämplig användningen av marken. Det kommer att implementeras 
tre bestämmelser in i plankartan. En ska syfta till risken för bergras den andre till 
släntstabiltäten och den tredje bestämmelse ska syfta till markbelastning i respektive 
område.   
 
Bestämmelser som i nuvarande plan hänvisar till andra handlingar ska tas bort. Likaså 
ska bestämmelser som hänvisar till bygglovsskede tas bort. Lämpligheten av planerade 
markanvändning ska ha utretts innan detaljplanen har vunnit laga kraft.  
 
 

3. Trafikverket, 2021-10-11 

Riksintresseprecisering Uddevalla hamn 
En riksintresseprecisering för Uddevalla hamn har fastställts. Där pekas Fröland ut som 
ett utvecklingsområde av riksintresse. Det är kommunens ansvar att upplysa Trafikverket 
om när hamnverksamheten omlokaliseras så att riksintresserevidering kan påbörjas. 
 
Kommentar 
Har noterats. 
 
Framtida industrispår 
I gällande detaljplan, aktuellt planförslag samt i kommunens översiktsplan finns ett 
tänkbart industrispår redovisat mellan Fröland och hamnspåret vid Sörvik eller 
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Bohusbanan. Eventuell dragning av industrispår till befintlig järnvägsanläggning ska ske i 
samverkan med Trafikverket. 
 
Kommentar 
Har noterats. Det finns tre möjliga dragningar som konsultföretaget har föreslagit. 
Kommunen har i nuläget inte bestämt vilken av de tre alternativ som kommer att 
genomföras. Utredningsfrågor ligger inom planarbete för angränsande detaljplan för 
Frölandsgärdet.  
 
 
 

KOMMUNALA INSTANSER 

 
 

1. Kommunstyrelsen, Uddevalla kommun, 2021-10-08 

Delegationsbeslut, Kommunstyrelsen har inget att erinra.  
 
Kommentar 
Har noterats. 
 
 

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen, 2021-10-12 

Miljöprövnings- och miljötillsynsenheten har inga synpunkter som tidigare inte har 
tillgodosetts i planarbetet. 
 
Kommentar 
Har noterats. 
 
 

3. Lantmäterimyndigheten, Uddevalla kommun, 2021-09-30 

Genomförandefrågor 
I tabellen med ansvarsfördelning står det för JV (TÄKT) att ”Gemensamhetsanläggning” 
är drift- och skötselansvarig. Skriv i stället ”Fastighetsägare” då dessa som utgångspunkt 
ansvarar för bygg/anläggningsåtgärder inom den egna fastigheten. Däremot för vägar 
eller andra gemensamma anläggningar, som kan bli aktuella att bilda inom kvartersmark 
JV (TÄKT), så hamnar ansvaret på de deltagande fastigheterna i respektive 
gemensamhetsanläggning. 
 
Kommentar 
Tabellen har justerats av ansvarig mark- och exploateringsingenjör och följer 
Lantmäteriets anmärkningar.   
 
Förrättningsåtgärder hos Lantmäterimyndigheten 
-Inled meningen ”Kvartersmarken löses via servitut eller gemensamhetsanläggning 
beroende på hur fastighetsindelningen blir” med orden ”Vägar inom…..”. 
 
Kommentar 
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Texten har justerats av ansvarig mark- och exploateringsingenjör och följer 
Lantmäteriets anmärkningar.   
 
Plankartan /Bestämmelser 
Noteras att minsta markhöjd för spårreservatet är + 8,0, d.v.s. 2 m högre än för 
marken som ligger innanför. Ska det vara så? 
 
Kommentar 
Spårreservatens höjd ska vara jämt med omgivande väg, det får senare projektering 
säkerställa. Markhöden +8,0 m tas bort. 
 
 

4. Samhällsbyggnad, Trafik, Gatu-Parkförvaltningen, Uddevalla 

kommun, 2021-10-13 

Gatu-Parkförvaltningen har inget att erinra gällande Fröland 3:25. 
 
Kommentar 
Har noterats. 
 
 

5. Samhällsbyggnad, Bygglovsverksamheten, Uddevalla kommun, 

2021-10-15 

Utformning 
n1, n2 - bestämmelser bör kompletteras med administrativa bestämmelser om att 
bygglov inte får lämnas inom berörda område innan åtgärderna är utförda. 
Administrativa bestämmelser med villkor kan förhindra bygglov för pågående 
verksamheter. 
 
Kommentar 
Bestämmelsen ska ses över i samband med slutsatsen i den nya kompletterande 
geoteknisk utredning. Eventuell kan administrativa bestämmelse tillkomma för att 
villkora tillämpning av bygglov.   
 
Utförande  
Oklart vilket område som berörs av skrivningen i den geotekniska utredningen. 
Tolkar detta som att marken inte bör belastat ovanför jordslänten. Svårt att kopplat 
åtgärder till kommande byggnation vars utformning är osäker. 
 
Kommentar 
Bestämmelsen b1 ska tas bort, ingen hänvisning till en annan handling. 
 
Åtgärder mot blockutfall och ras verkar inte vara säkerställda i detaljplanen. 
 
Kommentar 
Risk för blockutfall ska ses över i samband med den nya kompletterande geoteknisk 
utredning.  
 
Plushöjden på marken redovisar enbart höjden där den är utskriven. Ska höjden +8 
gälla inom hela egenskapsområdet behöver den skrivas ut på fler ställen, alternativt 
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att man skriver en n-bestämmelse. 
 
Kommentar 
Markhöjd ska bara gälla på angiven placering. Utsatta markhöjder ger en uppfattning 
om hur området ungefär ska lutar. Enligt genomförandedelen säkerställer Kommunen 
dagvattenhantering genom ett markanvisningsavtal. 
 
Troligtvis krävs marklov för fortsatt täktverksamhet. Marklov krävs inte inom 
allmän plats om man ändrar till den nivån som är angiven i planen.  
 
Kommentar 
Tillstånd för täktverksamhet ska . slutar den 31 december 2023. 
 
Tydligare om man börjar med Kontor och industriverksamhet ... 
 
Kommentar 
Huvudsyfte är användning för industri, därav efterföljande benämning av 
kontorsanvändning.  
 
 
 
 
 
 

6. Uddevalla Energi Elnät, 2021-09-28 

Uddevalla Energi Elnät AB har inget vidare att yttra sig om gällande detaljplanen. De 
önskar fortsatt få löpande information om området för att kunna planera framtida 
elförsörjning. 
 
Kommentar 
Har noterats. 
 
 

7. Uddevalla Energi Värme, 2021-10-15 

Uddevalla Energi Värme AB har inget att erinra gällande detaljplanen. 
 
Kommentar 
Har noterats. 
 

 
8. Västvatten, 2021-10-15 

Västvatten AB har en del synpunkter främst kring genomförandefrågor. Efter 
granskningssynpunkter har Västvatten själv kommit med en preliminär rapport och 
förslag som ingår i den justerade granskningshandling.  
 
Planbeskrivningen saknar sidnummer och kapitelnumrering vilket försvårar 
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hänvisning av text. 
 
Kommentar 
Har införts. Troligen på grund av konvertering till PDF som numrering har fallit bort. 
 
 
Kommentar till text i underrubrik Kvartersmark under rubrik Huvudmannaskap, avtal 
och ansvarsfördelning: Varje fastighet anvisas en egen förbindelsepunkt. En 
gemensamhets- anläggning för vatten och avlopp inom verksamhetsområdet 
accepteras inte. 
 
Kommentar 
Ska ses över och justeras.  
 
 
Kommentarer till text i underrubrik Vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar 
under rubrik Tekniska frågor: Det är inte tydligt skrivet vilka delar av planområdet 
som skall ingå i allmänt verksamhetsområde för spillvatten, dricksvatten respektive 
dagvatten. 
 
Kommentar 
Ska ses över och justeras.  
 
 
Översiktlig bedömning är att kapaciteten för kommande behov inte är tillräcklig i 
befintliga spillvattenledningar längs Frölandsvägen utan troligen kommer vissa 
sträckor att behöva dimensioneras upp innan etablering av området sker. Uddevalla 
Vatten AB kommer att utföra en utredning som innefattar kontroll av kapacitet i 
befintligt spill- och dricksvattensystem. Omfattning på eventuell uppgradering av 
befintligt VA-nät kommer att visa sig när Uddevalla Vattens utredning är klar. 
 
Kommentar 
Uddevalla Kommun har tagit del av ett underlag från Västvatten som planarbete har 
tagit hänsyn. Till exempel finns numera en skyfallsled inritat i plankartan. Plankartan har 
även kompletterats med ett E-område för en pumpstation. 
 
 
Kommentarer till text under rubrik Dagvatten samt dagvattenutredningen utförd av 
Sigma Civil AB: Västvatten ställer sig positiv till att rening och fördröjning av 
dagvatten sker nära källan, men ställer sig dock frågande till om detta kan säkerställas 
på privat fastighet. I dagvattenutredningen föreslås kassettmagasin för fördröjning av 
dagvatten. Västvatten anser att det blir svårt och dyrt med kassettmagasin när 
berggrunden och delvis grundvattennivån ligger så högt. Alternativt skulle 
svackdiken på fastigheterna och en kanal genom området kunna fungera som 
fördröjning och avledning. En öppen lösning som mer samklingar med Uddevalla 
kommuns dagvattenstrategi. Det skulle även reducera problemet med underhållet av 
magasinen. Västvatten tycker att framräknade dagvattenflöden i dagvattenutredningen 
är underskattade. Avrinningskoefficient på 0,5 som används för industrimark i 
dagvattenutredningen anses för lågt eftersom It:>% av fastigheterna får bebyggas. 
Även andelen asfaltytor anser vara beräknade i lägsta laget. 
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Kommentar 
Uddevalla Kommun har beställt en komplettering av den äldre dagvattenutredning. 
Kommunen anser att den hantering och åtgärder för dagvatten och skyfall i den 
aktualiserade utredningen är realistisk och tillräckligt beskriven. Avrinningskoefficient 
har justerats till 0,7 φ. Fastighetsägarna skulle kunna själv bestämma vilken teknisk 
lösning de föredra. Dagvattenhanteringen på enstaka fastigheten bör dock följer 
Kommunens dagvattensstrategi.  
 
 
Kommentar till tabellen under rubriken Huvudmannaskap, avtal och 
ansvarsfördelning: Det är ännu inte helt klarlagt om och i så fall var eventuella 
tekniska VA- anläggningar kan behöva placeras inom planområdet, till exempel 
avloppspumpstation, detta kommer Uddevalla Vatten att utreda. Det bör i tabellen vid 
"E (tekniska anläggningar)" därför även stå Uddevalla Vatten AB. Planbestämmelsen 
"E (tekniska anläggningar)" i tabellen saknas i plankartan. 
Det saknas i tabellen vem som genomför och ansvarar för de allmänna 
dagvattenledningarna. 
 
Kommentar 
I aktuell plankarta finns inritat användningsbestämmelse E teknisk anläggning 
/pumpstation för spillvatten. Ansvaret och genomförande ska ses över och justeras.  
 
Kommentarer till text under rubrik Fastighetsrättsliga frågor samt kommentar om 
ledningsrätt/u-område: Samtliga allmänna VA-ledningar inom planområdet måste 
förses med ledningsrätt. Västvatten önskar att u-område läggs in i plankartan så att VA-
huvudman kan få ledningsrätt för de allmänna ledningarna som behöver förläggas fram 
till blivande fastigheters förbindelsepunkter. Det går endast att få ledningsrätt i 
kvartersmark om intrånget anses ringa och inte strider mot planens syfte. VA- 
huvudmannen kan inte riskera att Lantmäteriet i en förrättning ger avslag för ledningsrätt. 
Det räcker inte att det skrivs in i planbeskrivningen att det ges tillåtelse för allmänna 
ledningar i kvartersmark då planbeskrivningen inte är juridiskt bindande. Vidare innebär 
ett ja till ledningsrätt inom kvartersmark en ökad kostnad för VA-kollektivet genom att 
intrångsersättning i kvartersmark är högre och det krävs en mer ingående utredning för 
Lantmäteriet. 
 
Kommentar 
Kommunen vet idag inte exakt hur planområdet ska exploateras och var ledningar ska 
ligga. I samråd med lantmäteriet anser Kommunen att inte låsa det i plankartan utan 
skildra utgångspunkten i planbeskrivningen: 
Vägar inom kvartersmark löses via servitut eller gemensamhetsanläggning beroende på 
hur fastighetsindelningen blir. Beroende på hur vatten- och avloppsnätet- byggs ut och 
var det ansluter till det kommunala VA-nätet kan det bli aktuellt att upplåta ledningsrätt 
för kommunala VA-ledningar. 
 
 
Värt att notera gällande kommunal VA-anslutning för industrier/verksamheter: 
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Avloppsreningsverken är inte byggda för att ta emot något annat än hushållsliknande 
spillvatten, vilket man bör ta i beaktning vid utbyggnad av industriområden. 
Beroende på vilken typ av industri som skall anläggas kan egen rening eller eget 
omhändertagande av det spillvatten eller processavloppsvatten som inte är av 
hushållsliknande karaktär krävas. VA-huvudmannens leveransskyldighet av 
dricksvatten avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för normal 
hushållsanvändning. Enligt Vattentjänstlagen har huvudmannen inte någon 
skyldighet att tillhandahålla vatten till t.ex industrier. Vårt dricksvatten skall i första 
hand förse hushållen, andra organisationer förser vi gärna med vatten om det finns 
kapacitet. 
 
Kommentar 
Har noterats. 
 
 
 
 
 
 

ÖVRIGA MED VÄSENTLIGT INTRESSE 

 
 

1. Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, 2021-09-24 

Räddningstjänsten anser att en riskutredning behöver tas fram. Riskutredningen 
förväntas beskriva eventuell påverkan på närliggande bostadsområden, publika 
verksamheter (förskolor, skolor, gym, byggvaruhus mm) och viktiga transportleder 
(Europaväg 6 och riksväg 44). Utifrån upprättad riskutredning bör detaljplanen 
kompletteras med identifierade risker samt åtgärder. Begränsningar av 
verksamhetstyp och användningsområden kan komma att krävas och kompletteras i 
upprättad detaljplan med hänsyn till närområdets skyddsbehov för människors liv, 
hälsa, egendom och miljö. 
 
Kommentar 
Då det idag inte är klarlagt vilka verksamheter som kan komma att etablera sig inom 
planområdet i framtiden bedömer kommunen det som lämpligast att risker relaterade till 
särskild verksamhetsetablering bör hanteras i ett senare skede. Ett exempel på hantering 
i ett senare skede är prövning genom tillstånds- och anmälningsplikt enligt 9 kap. 6 § 
Miljöbalken. Detsamma gäller för dragning av industrispår. Detta då eventuella risker 
beror på just vilken typ av verksamhet som etableras i direkt anslutning till 
industrispåret, samt vilken typ av gods som färdas på spåret. Dessa är faktorer som inte 
går att fastställa i detta skede.  
 
Vidare behöver även en släckvattenutredning tas fram som belyser vilka 
skyddsvärden som kan påverkas och vilka skadeavhjälpande åtgärder som behöver 
vidtas.  
 



 Granskningsutlåtande 14 (14) 
 Dnr: 2019/2165  

 

Kommentar 
Lämpligt att det ses över i bygglovsskede eller tillståndsansökan.  Klassificering och 
bedömningen av framtida verksamheter avgör nödvändigheten om en  
släckvattenutredning ska tas fram. 
 
Med tanke på bristfällig befintlig brandvattentillgång behöver brandpostnätet utökas 
med fler brandposter. Detta för att ge räddningstjänsten rätt förutsättningar för att 
genomföra släckinsats för den verksamhetstyp som kan komma att etableras på 
planområdet. 
 
Kommentar 
Har noterats. Antal och placering får studeras närmare i samband med utbyggnad, 
närområdets utformning har preciserats närmare. 
 

2. Vattenfall Eldistribution, 2021-09-24 

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet. 
Vattenfall har inget att erinra. 
 
Kommentar 
Har noterats. 
 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

Dimitris Vassiliadis, Planarkitekt  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2022-11-24 Dnr SBN 2022/00600 

  

 

Handläggare 

Arkitekt Dimitris Vassiliadis 
Telefon 0522-69 73 03 
dimitris.vassiliadis@uddevalla.se 

 

Fröland 3:25 m.fl, Ändring av detaljplan, industri och 

hamnverksamhet Arb 631, beslut om granskning. 

PLAN.2018.2165 

Sammanfattning 

Planens syfte är att planlägga för ett nytt industriområde samt att skapa mer plats för 
befintlig hamnverksamhet. Planområdet är sedan tidigare planlagt för täkt-, hamn- och 
industriverksamhet.  
 
Den ändrade detaljplanen har mer flexibla byggrätter genom högre exploateringsgrad 
samt ökade bygghöjder. Även ett mindre naturområde ska etableras för att medge att 
kommunen omhändertar dagvatten och slänter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade om positivt planbesked 2018-05-30, § 147. 
 
Tillstånd för täktverksamheten slutar att gälla från den 2023-12-31.   
 
Föreslagen exploatering överensstämmer med fördjupad översiktsplan och planförslaget 
är anpassat till befintlig verksamhets efterbehandlingsplan.  
 
Ärendet har hanterats som en ändring av befintlig detaljplan och har efter 
samrådsskedet kompletterats med nya utredningar, främst avseende geoteknik och 
dagvatten. Bakgrunden till detta är Sveriges geotekniska institut (SIG) och 
Länsstyrelsens krav på fördjupade utredningar för att säkerställa att exploateringen är 
möjlig. Resultat som nu föreslås ställas ut för granskningen är att detaljplaneförslaget 
inrymmer belastningsrestriktioner, dagvattendike och skyfallsled, samt att planens 
intentioner har konkretiserats.  
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-24 
Plankarta med planbestämmelser, daterad 2022-11-23 
Planbeskrivning, daterad 2021-08-24, reviderat 2022-11-23 
Granskningsutlåtande 2022-09-23 
Översiktskarta 1:10000, 2022-11-24 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-05-30 § 147 
 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2022-11-24 Dnr SBN 2022/00600 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att  ett genomförande av detaljplanen inte kan antas komma att medföra 

betydande miljöpåverkan, samt 
 
att  planhandlingarna ska bli föremål för granskning 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Dimitris Vassiliadis 
Förvaltningschef Arkitekt 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-12-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 416 Dnr SBN 2022/00600 

Fröland 3:25 Ändring av detaljplan, industri och 
hamnverksamhet Arb 631, beslut om granskning. 
PLAN.2018.2165 

Sammanfattning 

Planens syfte är att planlägga för ett nytt industriområde samt att skapa mer plats för 
befintlig hamnverksamhet. Planområdet är sedan tidigare planlagt för täkt-, hamn- och 
industriverksamhet.  
 
Den ändrade detaljplanen har mer flexibla byggrätter genom högre exploateringsgrad 
samt ökade bygghöjder. Även ett mindre naturområde ska etableras för att medge att 
kommunen omhändertar dagvatten och slänter.  
 
Kommunfullmäktige beslutade om positivt planbesked 2018-05-30, § 147.  
 
Tillstånd för täktverksamheten slutar att gälla från den 2023-12-31.  
 
Föreslagen exploatering överensstämmer med fördjupad översiktsplan och planförslaget 
är anpassat till befintlig verksamhets efterbehandlingsplan.  
 
Ärendet har hanterats som en ändring av befintlig detaljplan och har efter samrådsskedet 
kompletterats med nya utredningar, främst avseende geoteknik och dagvatten. 
Bakgrunden till detta är Sveriges geotekniska institut (SIG) och Länsstyrelsens krav på 
fördjupade utredningar för att säkerställa att exploateringen är möjlig. Resultat som nu 
föreslås ställas ut för granskningen är att detaljplaneförslaget inrymmer 
belastningsrestriktioner, dagvattendike och skyfallsled, samt att planens intentioner har 
konkretiserats. 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-24  
Plankarta med planbestämmelser, daterad 2022-11-23  
Planbeskrivning, daterad 2021-08-24, reviderat 2022-11-23  
Granskningsutlåtande 2022-09-23  
Översiktskarta 1:10000, 2022-11-24  
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-05-30 § 147 
 

Yrkanden 

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



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-12-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas komma att medföra betydande 
miljöpåverkan, samt  
 
att planhandlingarna ska bli föremål för granskning 
 
 
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  
Samhällsbyggnad 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2023-01-10 Dnr KS 2022/00690 

  

 

Handläggare 

Översiktsplanerare Amanda Windeman 
Telefon 0522- 69 61 41 
amanda.windeman@uddevalla.se 

 

Samrådsyttrande gällande detaljplan för Stadskärnan 1:140 

m.fl,  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun uppdrog åt samhällsbyggnadsförvaltningen 
(2021-10-27) att upprätta ny detaljplan för del av fastigheterna Stadskärnan 1:140 och 
1:261. Detaljplanerna över fastigheterna behöver ändras för att möjliggöra kommunens 
arbete med översvämningsskydd vid Bäveån. Kommunens avsikt är också att skapa 
planförutsättningar för befintliga småbåtsbryggor som idag delvis saknar stöd i gällande 
detaljplan. Även delar av bryggans östra del är planstridiga, resterande del av befintlig 
brygga ligger utanför detaljplan idag. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av ett översvämningsskydd, samt en 
fortsatt drift av bryggor för båtar med stöd i detaljplan. Detaljplanen avser också att 
möjliggöra en ny servicebyggnad som ersättning för den befintliga, samt att ge planstöd 
åt ett utvecklat allmänt stråk med kajpromenad. 
Positivt planbesked för planläggningen erhölls i Kommunstyrelsen 2021-10-27. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-10 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-12-13 § 415 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-11-22,  
Planbeskrivning  
Plankarta  
Översiktskarta  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att inget erinra 
 
 
 
Malin Krantz  Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef för avd. Hållbar tillväxt 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
samhallsbyggnad@uddevalla.se 



 KUNGÖRELSE 1 (2) 
 2022-12-20 Dnr:2021.3668 

ARB:680 

Samhällsbyggnad 
Planavdelningen Postadress Besöksadress Telefon 
 451 81 Uddevalla Varvsvägen 1 0522-69 60 00 
www.uddevalla.se E-post  
 Samhallsbyggnad@uddevalla.se 

Handläggare 
Planarkitekt, Malin Sjöstedt 
Telefon +46522697321 
malin.sjostedt@uddevalla.se 

Till sakägare 
(enl. sändlista) 

Kungörelse om samråd  
Förslag till detaljplan Stadskärnan 1:140, Bäveåns södra 
kajstråk 
 

Ett förslag till detaljplan för Stadskärnan 1:140 är utställd för samråd under tiden 
2022-12-21 till 2023-01-13. Planförslaget är upprättad av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-11-24 och Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2022-12-13 § 415 att låta planen bli föremål för samråd.  

Samrådets syfte är att samla in information och synpunkter som berör 
planförslaget så att dessa kan beaktas i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.  

 
Figur 1. Planprocess. Vad som hänt, var vi är och vart vi är på väg. 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun uppdrog åt samhällsbyggnadsnämnden 
(2021-10-27) att upprätta ny detaljplan för del av fastigheterna Stadskärnan 1:140 
och 1:261. Detaljplanerna över fastigheterna behöver ändras för att möjliggöra 
kommunens arbete med översvämningsskydd vid Bäveån. Kommunens avsikt är 
också att skapa planförutsättningar för befintliga småbåtsbryggor och kaj som 
idag delvis saknar stöd i gällande detaljplan. 
Detaljplanen avser också att möjliggöra en ny servicebyggnad som ersättning för 
den befintliga, samt att ge planstöd åt ett utvecklat allmänt stråk med 
kajpromenad. 
 

UTSTÄLLNINGSPLATSER 
Till planförslaget hör plankarta och planbeskrivning samt utredningar. Handlingar 
och övrig information kring ärendet finns på kommunens hemsida 
(www.uddevalla.se/planer). Handlingar i sin helhet med samtliga bilagor 
översänds till myndigheter dock inte till samtliga intressenter, men kan lämnas ut 
efter begäran. 
 
Handlingar ställs ut för allmänheten på följande platser under samrådstiden: 
 



 KUNGÖRELSE 2 (2)
 2022-12-20 Dnr:2019.1613 

ARB:636  

 

 På Kontaktcenter i Rådhuset, Kungsgatan 29 Uddevalla kommun  
måndag - fredag kl. 08:00 -16:30. 
 

 På Stadshuset, Varvsvägen 1, Uddevalla kommun  
måndag - fredag kl. 08:00 -16:30. 

 
 Kommunens hemsida: www.uddevalla.se  

SYNPUNKTER 
Om du har synpunkter på förslaget, framför dessa skriftligen till: 

 Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad eller 

 e-postadress samhallsbyggnad@uddevalla.se med information om att 
ärendet gäller ”samrådsyttrande till detaljplan för Stadskärnan 1:140.” 

Senast 2023-01-13 ska synpunkterna ha inkommit till kommunen.  

Den som inte senast under granskningstiden (se bild ovan) har lämnat någon 
skriftlig synpunkt på detaljplaneförslaget kan komma att förlora rätten att 
överklaga beslut om att anta planen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar del av era eventuella synpunkter i samband 
med samrådet och tar ställning till samtliga utlåtanden som publiceras i 
kommande samrådsredogörelse.  

Eventuella hyresfastighetsägare, bostadsrättsstyrelser eller styrelser ska skicka 
informationen vidare till sina hyresgäster, medlemmar och liknande.  
 
 

 
Välkomna med era synpunkter! 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Plan- och exploatering 



planområdet

Lantmäteriet

Utskriven 2022-12-15

översiktskarta
 

1:5000
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50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 [m] Koordinatsystem: SWEREF99 12 00

Fastighetsgränser och rättigheter på kartan har inte rättsverkan. Jämför mot beslut i lantmäterihandlingar.
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats
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Kvartersmark
Centrum.C

Tekniska anläggningar.E

Vattenområde
Vattenområde.W

Bryggor.W1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Utformning av allmän plats

Skydd1 Översvämningsskydd får uppföras

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Höjd på byggnadsverk

h1 Högsta nockhöjd är 6 meter

Villkor för startbesked
a1 Startbesked får inte ges för byggnation förrän markförlagda

ledningar flyttats.
a2 Startbesked får inte ges för byggnation förrän befintlig

servicebyggnad rivits.
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Beslutsdatum Instans

Detaljplan för Stadskärnan 1:140 m fl.

Bäveåns södra kajstråk

Uddevalla kommun Västra Götalands län

Samrådshandling

Upprättad av Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun

Upprättad 2022-11-24 Reviderad

Adam Västernäs
Uppdragsledare Norconsult AB

Fredrik Larsson
Handläggare Norconsult AB

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
Planprogram
Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse Illustration

Granskningsutlåtande
Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram

Teckenförklaring Grundkarta

Markhöjd

Gränspunkt

Slänt

Dike

0,0

Körbana

1 m höjdkurva
5

Gång- och cykelbana

Vattendrag

Fastighetsbeteckning0:00

Samfällighets:0

Skärmtak

Övrig byggnad

Uthus, husliv redovisas

Transformatorstation

Trappa

Bostad, husliv redovisas

Bostad, tak redovisas

Uthus, tak redovisas

Staket

Stenmur

Stödmur

Vägräcke

Fastighetsgräns

Gemensamhetsanläggningga:0

Traktgräns

Malin Sjöstedt
Planarkitekt

Stefan Björling
Enhetschef



Samrådshanding 

Dnr: 2021.3668 

2022.11.24 

Samrådshandling 

 Planbeskrivning tillhörande

Detaljplan för Stadskärnan 1:140 m fl.

Bäveåns södra kajstråk

Uddevalla kommun 

Västra Götalands län 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 24.11.2022 
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Sammanfattning av planförslaget
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av ett översvämningsskydd, samt en fortsatt drift av 
bryggor för båtar med stöd i detaljplan. Detaljplanen avser också att möjliggöra en ny servicebyggnad 
som ersättning för den befintliga, samt att ge planstöd åt ett utvecklat allmänt stråk med 
kajpromenad. Planförslaget innebär att vattenområde utmed Bäveåns södra strand möjliggör ett 
fortsatt nyttjande med bryggor för fritidsbåtar, gästande båtar och skärgårdsbåtarna. Bryggornas 
utformning avses i stort inte att förändras i förhållande till dagens sett till de befintliga bryggorna. 
Planförslaget innebär ett tillskott av offentliga miljöer med syfte att komplettera stadens befintliga 
torg och parker och tillgängliggöra vattenmiljön längs Bäveån. 

Platsen omfattar ytor med utmanande geoteknik och områden som innehåller föroreningar. Detta 
har utretts inom ÖS-projektet fr kajpromenad och översvämningsskydd i Uddevalla. Kommunens 
sammanvägda bedömning är att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 
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Innehållsförteckning 

Sammanfattning av planförslaget 2 
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Bakgrund 5 
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4 

Handlingar 

Planhandlingar 

Detaljplanen består av: 

☒ Plankarta

Till detaljplanen hör: 

☒ Planbeskrivning (denna handling)
☒ Grundkarta
☒ Fastighetsförteckning

Utredningar & övriga handlingar 

Till detaljplanen har flera utredningar och handlingar tagits fram som underlag. De bifogas till 
planbeskrivningen: 

☒ Undersökning av betydande miljöpåverkan, Uddevalla kommun,
Samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ (ÖS) Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla, Fördjupad förstudie, Uddevalla
kommun 2020-05-29
☒ PM Geoteknik, Kajpromenad med översvämningsskydd samt bilagor, Bohusegeo 2020-05-25
rev. 2020-12-20
☒ MKB för ÖS, Sweco 2022-04-21
☒ Markmiljö (MKB bilaga 2), Föroreningssituation i mark och grundvatten, Sweco 2022-04-21
☒ PM Sediment (MKB bilaga 3) Föroreningssituation i sediment i Bäveån, Sweco 2022-04-21
☒ PM Bottenmiljöundersökning (MKB bilaga 4),  Sweco 2022-04-21.
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Figur 1. Detaljplanens läge i planprocessen. Bockar redovisar färdigställda steg och helmarkerad cirkel 
redovisar gällande läge i planprocessen.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun uppdrog åt samhällsbyggnadsförvaltningen (2021-10-27) att 
upprätta ny detaljplan för del av fastigheterna Stadskärnan 1:140 och 1:261.  

Detaljplanerna över fastigheterna behöver ändras för att möjliggöra kommunens arbete med 
översvämningsskydd vid Bäveån. Kommunens avsikt är också att skapa planförutsättningar för 
befintliga småbåtsbryggor som idag delvis saknar stöd i gällande detaljplan.  Även delar av bryggans 
östra del är planstridiga, resterande del av befintlig brygga ligger utanför detaljplan idag.

Detaljplanens syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av ett översvämningsskydd, samt en fortsatt drift av 
bryggor för båtar med stöd i detaljplan. Detaljplanen avser också att möjliggöra en ny 
servicebyggnad som ersättning för den befintliga, samt att ge planstöd åt ett utvecklat allmänt stråk 
med kajpromenad. 

Planförfarande 
Handläggning 
Detaljplanen hanteras enligt reglerna i PBL kap 5 § 11-35 (PBL 2010:900). Förslaget till 
detaljplan kommer att handläggas med ett standardförfarande eftersom detaljplanen: 

• är förenlig med kommunens översiktsplan
• inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse

• inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Planprocess för standardförfarande 

Detta är samrådet som ämnar att presentera ett förslag till detaljplan som samtliga fastighetsägare 
inom planområdet, övriga berörda fastighetsägare samt berörda myndigheter och företag har 
möjlighet att lämna synpunkter på. Förslaget ställs ut och görs tillgängligt i stadshuset, bibliotek och 
på kommunens hemsida. Här välkomnas synpunkter på förslaget. 

Tidplan 
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Samråd Kvartal 4 2022 
Granskning Kvartal 2 2023 
Beslut om antagande Kvartal 3 2023 

Planskeden 
Planbesked 27.10.2021 
Uppstart 30.08.2022 

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomförande. 
Tidplanen förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.  
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Plandata

Lokalisering 

Planområdet är beläget centralt i Uddevalla i Bäveån och på dess södra strand, väster om 
stadskärnan. Planområdets storlek är cirka 2,9 ha. 

Markägoförhållande 

Planområdet omfattar delar av fastigheterna Stadskärnan 1:140, Stadskärnan 1:261, Stadskärnan 
1:136 samt Windingsborg 1, samtliga ägs av kommunen. 

Planförslaget innehåller 

Kvartersmark 430 m2, allmän platsmark 14800 m2, vattenområden 13600 m². 

Figur 1. Översiktskarta. 

Planområdet
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Detaljplanereglerade fastigheter  

Detaljplaneområdet omfattar följande listade fastigheter, helt eller delvis. 

Stadskärnan 1:140 
Stadskärnan 1:261 

Stadskärnan 1:136 
Windingsborg 1

Förenlighet med miljöbalken 
Enligt PBL (2010:900) 2 kap. ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen 
av lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 
vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken (1998:808), SFS 1998:808 samt föreskrifter om 
miljökvalitetsnormer i miljöbalkens 5 kap. ska tillämpas.  

Hushållningsbestämmelser  

I miljöbalkens kapitel 3 och 4 föreskrivs att mark- och vattenområden skall användas för det eller de 
ändamål de är mest lämpade för och sträva efter en god hushållning av mark- och vattenområden. 
Det ska ske i enlighet med hänsyn till nationella intressen för bland annat natur- och kulturvård, 
friluftslivet samt riksintressen.  

Figur 2. Karta över planområdets ungefärliga utbredning 
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Riksintresse 

Planområdet omfattas inte av något riksintresse. Vid Bäveåns mynning väster om planområdet finns 
Byfjorden, denna omfattas av riksintresse för yrkesfiske. Detaljplanen bedöms inte påverka 
riksintresset. 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalkens 5 kap. som behandlar miljökvalitet för mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Nedan diskuteras de riksintressen som 
påverkas utav detaljplanen. 

Områdesskydd 

Områdesskyddet stöds av miljöbalken 7 kap. med dess olika bestämmelser om skydd av områden. 
Det används för att skydda bevarande värda resurser i Sverige och måste beaktas i 
detaljplanearbetet. 

Miljömål
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvalitéter som vår 
miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste uppfylla för att vara hållbara på sikt. I 
följande del kommer de relevanta miljömålen för denna plan att diskuteras utifrån hur planförslaget 
bidrar eller motverkar miljömålet. 

Giftfri miljö 

Miljömålet ”giftfri miljö” grundar sig i problematiken med människor, djur och växter utsätts för 
farliga ämnen som sprids när varor, kemiska produkter och material tillverkas, används och blir till 
avfall. Miljömålet eftersträvar att förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av 
samhället inte ska hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är 
försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. För att skydda 
människors hälsa och den biologiska mångfalden behöver spridningen av farliga ämnen förebyggas 
och minska. 

Miljömålet påverkas positivt av detaljplanen då en byggnation av högvattenskydd och 
iordningställande av kajen innebär att mark kommer att saneras där så visar sig nödvändigt. Ett 
fortsatt nyttjande för fritidsbåtar riskerar dock att påverka bottensediment och miljön på grund av 
bottenfärg ifrån fritidsbåtarna. 

Levande sjöar och vattendrag 

Miljömålet ”levande sjöar och vattendrag” grundar sig i problematiken att sjöar och vattendrag 
utsätts för negativ påverkan från många håll, exempelvis från skogsbruk, jordbruk, industrier och 
vattenkraftverk. Utmaningarna ligger i att skydda och restaurera befintliga miljöer tillika som vi 
skapar möjlighet för nya att växa fram. Miljömålet eftersträvar att sjöar och vattendrag ska vara 
ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, 
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biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion 
ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

Detaljplanen bedöms ha en neutral effekt på miljömålet. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård  

Miljömålet ”hav i balans samt levande kust och skärgård” grundar sig i att hav, kust och skärgård 
erbjuder en stor mängd möjligheter till rekreation och ett rikt kulturarv. Dessa värden påverkas 
negativt av olika mänskliga aktiviteter. Exempelvis av hård exploatering, bebyggelse samt fartygs- och 
småbåtstrafik. Miljömålet eftersträvar att Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga samt att den biologiska mångfalden ska bevaras. Nyttjande av hav, kust och 
skärgård ska ske på ett sätt så att hållbar utveckling främjas. 

Miljömålet bedöms få en positiv effekt av planarbetet då kajstråket iordningställs och blir mer 
välkomnande för allmänheten. Bryggor för småbåtar möjliggör också för människor att ta del av det 
rika naturlivet och rekreationen som havet erbjuder. 

God bebyggd miljö  

Miljömålet ”god bebyggd miljö” grundar sig i urbaniseringen och dess effekter på människa och 
miljö. Miljömålet eftersträvar att uppnå en god och hälsosam livsmiljö för all bebyggd miljö samt att 
denna ska sträva efter att bidra till en god regional och global miljö. Vidare ska Natur- och 
kulturvärden tas till vara på och utvecklas samt att byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt där god hushållning med mark, vatten och andra resurser 
eftersträvas.  

Miljömålet bedöms påverkas positivt av detaljplanen då ett uppförande av högvattenskydd ger ett 
skydd för befintlig stad, bebyggelse och kulturvärden i planområdets närhet. En allmän kajpromenad 
utmed vattnet bidrar också i stadsrummet.  

Kommunala miljömål 

Planera hållbart 

Detaljplanen bidrar till en god bebyggd miljö och möjliggör att uppföra skydd för befintlig stad och 
bebyggelse. Dessutom kan kajpromenaden och bryggorna ha en positiv social effekt som en 
mötesplats för människor. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om 
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 
(1998:808) 6 kap. samt PBL (2010:900) 5 kap 11. 

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen enligt bedömningskriterierna i MKB-förordningen 
bilaga 4, att genomförandet av detaljplan, inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
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Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver således inte utföras för denna 
detaljplan.  

Länsstyrelsen har i förväg fått kommunens undersökningssamråd för avstämning om denna fråga 
men kommunen har inte erhållit något svar ifrån Länsstyrelsen innan handlingarna nu lyfts för 
samråd.  

Tidigare ställningstagande 

Översiktsplan 

Uddevallas översiktsplan är ifrån 2022, dock omfattas inte Uddevalla stad av översiktsplanen, platsen 
omfattas istället av fördjupad översiktsplan från 2017. 

Fördjupad Översiktsplan 

Fördjupad översiktsplan för Uddevalla (FÖP) är antagen 2017. I FÖP är planområdet utpekat som 
sedan tidigare detaljplanerat område. Området är också utpekat som ett omvandlingsområde 
tillsammans med stora delar av ytorna väster om Uddevalla stadskärna. Föreslaget 
översvämningsskydd runt Bäveåns mynning är också redovisat i FÖP.  

Detaljplaner 

Gällande plan anger bland annat, öppet vattenområde, gata, torg, park och kvartersmark allmänt 
ändamål för planområdet i olika delar. Vissa delar av dagens nyttjande i planområdet är i strid med 
gällande detaljplaner. 

Planbesked 

Positivt planbesked för planläggningen erhölls i Kommunstyrelsen 2021-10-27 (KS 2021/00540). 

Övrigt beslutsunderlag 

Kulturmiljövårdsprogram 

För bebyggelse strax utanför planområdet finns kulturmiljövårdsprogram, Södra fjordstranden – 
Walkesborg och Gamla varmbadhuset. Bebyggelsen utgörs av äldre tegelbebyggelse i jugendstil, 
villor och varmbadhuset. 

Kajpromenad och översvämningsskydd i Uddevalla (ÖS) 

För genomförandet av översvämningsskyddet har en rad dokument och utformningsförslag tagits 
fram inom ramarna för projektet ÖS (Kajpromenad och översvämningsskydd i Uddevalla). Dessa 
ligger till grund för detaljplaneförslaget. 
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

Pågående markanvändning 

Förutsättning 
Idag utgörs aktuellt område av ett öppet vattenområde, samt vattenområden med bryggor i Bäveån. 
På land utgörs området av torgytor, park och gator. Där finns också en servicebyggnad för 
verksamheter kopplade till gästbryggorna. Vissa delar av dagens användning är i strid med gällande 
detaljplaner. 

Figur 3. Befintlig markanvändning i och kring planområdet. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget innebär att vattenområde utmed Bäveåns södra strand möjliggör ett fortsatt nyttjande 
med bryggor för fritidsbåtar, gästande båtar och skärgårdsbåtarna. Bryggornas utformning avses i 
stort inte att förändras i förhållande till dagens sett till de befintliga bryggorna. Två flytbryggor i den 
östra delen ligger vinkelräta emot kajen och nås med ramp ifrån kajen. Dessa möjliggör längsgående 
tilläggning emot flytbryggorna även för lite större fritidsbåtar. Längs stora delar av planområdets 
sträckning ligger en flytbrygga med vinkelräta förtöjningsbomar för fritidsbåtar. I den västra delen av 
flytbryggan finns inga förtöjningsbomar vilket möjliggör längsgående förtöjning med större 
fritidsbåtar även här. Här föreslås i planförslaget att det sätts förtöjningsbomar längs hela denna 
flytbrygga, och bryggans läge justeras något. 
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I den östra delen av planen föreslås vattenområde där bryggor tillåts, här ligger idag 
skärgårdsbåtarna som i folkmun benämns ”Vitabåtarna” (större båtar som används för 
turverksamheter).   

På Bäveåns södra strand föreslås en utbyggnad av en kajpromenad samt utbyggnad av 
högvattenskydd längs med denna. Högvattenskydd uppförs till en höjd om +2,3 meter över 
nollplanet. Kajpromenaden läggs på cirka +1,9 meter likt befintlig kaj. 

I den västra delen av planområdet kommer kajen att övergå i en kantzon som utförs som slänt emot 
ån. Funktionen som högvattenskydd i denna del säkerställs med en spont som döljs i slänten. 

Dagens servicebyggnad ersätts med en ny byggrätt för en något större byggnad. Byggnadens 
placering anpassas så att promenadstråket vid kajen kan följa Bäveåns strand utan avbrott. 
Servicebyggnaden avses inrymma service för gästbryggan (miljöhus, toalett, dusch, tvättstuga samt 
tappning av färskvatten) samt förrådsutrymme och garage för turistcentret. Dessutom ska 
byggnaden innehålla en ny pumpstation som hanterar dagvatten vid skyfallssituationer. Byggnadens 
utformning och gestaltning avses harmoniera med kulturmiljövärdena intill planområdet och den 
vattennära miljön. 

Naturmiljö 

Natur 
Förutsättning 
Planområdet omfattar idag ingen orörd natur. I planens västra del finns en trädrad utmed befintlig 
gata, och i de centrala delarna finns fler enstaka träd kring parkeringarna vid servicebyggnaden. 
Bäveån är ett fiskförande vattendrag. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget bedöms inte innebära någon försämring emot dagens förutsättningar vad gäller 
naturvärden i och kring planområdet. I den västra delen utförs högvattenskyddet med spont och 
slänt till åstranden. Den trädrad som finns i planens västra del kommer sannolikt att behöva tas bort 
då högvattenskydd och kantförstärkningar för Bäveån ska byggas ut. Kompensationsåtgärder för 
detta studeras inom projektet ÖS för högvattenskyddet. vid behov kommer dispens ifrån 
biotopskyddet att sökas.

Då Bäveån är ett fiskförande vattendrag bör åtgärder i vattendraget utföras vid en tidpunkt på året 
då påverkan på fiskarnas vandring kan minimeras.  

Rekreation 

Förutsättning 
Inom planområdet finns i dag delvis möjlighet att röra sig utmed Bäveåns strand. Bryggorna bidrar 
också till möjligheterna att få rekreation och åtkomst till havet och båtliv. 
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Planförslag och konsekvenser 
Bryggorna kommer även fortsättningsvis att bidra till den rekreation havet och båtliv kan ge. 
Promenaden längs kajen kommer förbättras och bli mer tillgänglig för allmänheten vilket ökar 
områdets rekreativa kvalitéer. 

Parker 

Förutsättning 
Inom planområdet finns idag flera områden som är planlagda som PARK. Dock är ytorna i stort 
hårdgjorda och utger antingen del av gatumiljön eller kajpromenaden idag. Kring området finns flera 
grönytor, bland annat Badhusparken och Museiparken.  

Planförslag och konsekvenser 
Förslaget innebär inte några nya parker. Kajstråket iordningställs dock som en torgyta som kan bidra i 
upplevelsen av de gröna ytorna intill. Inom delar av användningen TORG kommer trädplantering och 
planteringar att ordnas.  

Kulturmiljö 

Arkeologi 

Förutsättning 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. 

Planförslag och konsekvenser 
Om det i genomförandet påträffas fornlämningar är dessa skyddade enligt Kulturmiljölagen. 

Kulturmiljövård 

Förutsättning 
Inom planområdet finns inga kulturhistoriskt intressanta byggnader. Direkt utanför planområdet 
finns det gamla varmbadhuset, inom fastigheten Badhuset 2. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget innebär en ny servicebyggnad längs kajen vid bryggorna. Detta bedöms dock inte 
påverka upplevelsen av varmbadhuset direkt utanför planområdet. 

Landskapsbild 

Förutsättning 
Planområdet har idag en öppen karaktär, delvis med parkkaraktär vid den östra delen av kajen och 
delvis med ett öppet gaturum i centrala och västra delarna av planens utbredning. Landskapet 
öppnar upp sig emot ån.  
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Figur 4. Befintliga bryggor i den västra delen av planområdet. 

Figur 5. Befintliga bryggor samt servicebyggnaden centralt i planområdet. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget innebär i stort inga förändringar av landskapsbilden. Kajstråket som förlängs bidrar till 
en ökad kontakt med å-rummet. Fler planteringar och iordningställande av torgytorna bidrar till 
upplevelsen av området.  

Bebyggelse  

Förutsättning 
Inom planområdet finns idag bara en servicebyggnad för gästbryggan. Denna ligger tätt inpå 
kajkanten centralt i planområdet och är cirka 160 kvm. Fasader utgörs av stående träpanel och taket 
är utfört som sadeltak i svart plåt. 
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Figur 6. Befintlig servicebyggnad. 

Längs kajen i den östra delen av planen finns också en enklare informationsbyggnad/biljettkur för 
skärgårdsbåtarna. 

Figur 7. Befintlig byggnad för biljetthantering vid skärgårdsbåtarna. 

Planförslag och konsekvenser 
Inom förslaget föreslås en ny servicebyggnad i ett något justerat läge. Den föreslås också få en något 
större utbredning, cirka 280 kvm byggnadsarea. Gestaltningen föreslås utföras med hänsyn till 
kulturmiljövärden intill samt det vattennära läget. I övrigt föreslås inga nya byggnader inom 
planområdet. 
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Figur 8. Visionsbild av kajpromenaden och servicebyggnad i planområdet (ÖS, Uddevalla kommun, 2020-05-29). 

Offentliga rum 

Förutsättning 
I dagsläget utgörs de offentliga rummen inom planområdet främst av hårdgjorda och asfalterade 
ytor, med en primär funktion som trafikrum eller parkeringsytor. De nuvarande förutsättningarna 
inbjuder inte till vistelse inom planområdet i någon större utsträckning, bortsett från den stenlagda 
ytan och kajen mellan Gamla Badhuset och de vita båtarna som har planteringar och parkbänkar. 
Kajen är en av de nyaste inom området, och utgör ett promenad- och cykelstråk som leder österut 
mot Västerbron och centrum.  

Med utgångspunkt i Uddevalla kommuns vision, och de tre ledorden Liv, Lust och Läge, har en 
stadsutvecklingsvision formulerats. Stadsutvecklingsvisionen innehåller ett antal ställningstaganden 
om stadsmiljön, och tre av ställningstagandena framhävs som viktiga övergripande förhållningssätt 
till utformningen av den nya stadsmiljön inom området. Följande förhållningssätt utgör viktiga 
förutsättningar för utformningen av planförslaget:  

Med rum för liv – Gemensamma rum och mötesplatser för alla ska skapas i bästa läge nära vatten och 
grönområden, för att bjuda in till umgänge, rekreation och vila såväl som upplevelse och aktivitet. 

Med plats för alla – Stadsmiljön ska utformas för att vara inkluderande, tillgänglig och trygg för alla. 

Med utrymme för rörelse – Generösa och tillgängliga ytor med ett naturligt inslag av konst och kultur 
ska finnas för att möjliggöra och uppmuntra till rörelse, kreativitet och upplevelser, såväl planerade 
som spontana. 
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Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget innebär ett tillskott av offentliga miljöer med syfte att komplettera stadens befintliga 
torg och parker och tillgängliggöra vattenmiljön längs Bäveån. De offentliga rummen i planförslaget 
är fokuserade på två platser inom planområdet; Badhusparken och Södra Hamnplan. 

Den befintliga Badhuskajen kan till stor del behållas, och ska utvecklas för att främja vistelse. Kajen 
ska ges en tydligare innerstadskaraktär genom att gröna värden lyfts fram och stärks i mötet mellan 
gamla och nya miljöer. I östra delen av planområdet, närmast Västerbron, ska de gröna inslagen 
förstärkas och ges en tydligare koppling till Teaterplantaget i söder. Översvämningsskyddet skall 
placeras i bakkant av kajen och ut och utformas som en lång bänk med sittmöjligheter åt flera håll.  

I korsningen mellan Junogatan och Asplundsgatan tillskapas en nytt offentligt rum med torgkaraktär. 
Platsen utgör en komplex miljö av såväl gamla som nya miljöer, och Södra Hamnplan ska utformas 
för att skapa ett tydligare sammanhang mellan det gamla och nya i det offentliga rummet, som idag 
är relativt osammanhängande. Ett konstverk ska placeras i Junogatans siktlinje, vilket ska fungera 
som ett landmärke som tydligt utmärker Södra Hamnplan som en nod i stadsmiljön. Den offentliga 
miljön ska utformas för att bli en mötesplats som bjuder in till vistelse, och längs vattnet skapas ett 
trädäck och skira träd i en trafikskyddad miljö. 

Offentlig service 

Förutsättning 
Den befintliga servicebyggnaden på kajen innehåller toaletter och funktioner för båtbryggornas 
behov.  

Planförslag och konsekvenser 
Den nya servicebyggnaden föreslås innehålla service för gästbryggorna (miljöhus, toalett, dusch, 
tvättstuga samt tappning av färskvatten) samt förrådsutrymme och garage för turistcentret och en ny 
pumpstation som hanterar dagvatten vid högvattensituationer. 

Avfall 

Förutsättning 
Avfall ifrån verksamheter vid bryggorna hanteras idag i befintlig servicebyggnad. 

Planförslag och konsekvenser 
Bryggorna i Bäveån utrustas inte med möjligheter för sjösättning eller spolplatta. Detta hänvisas till 
närliggande hamnar.  

Geoteknik   

Markförhållanden 

Förutsättning 
Ursprungligen har markområdet kring Bäveån varit en havsvik med uppstickande öar och bergpartier 
där Bäveån avsatt sediment på tidigare avsatta jordlager av gyttja och lera. Nuvarande landområden 
längs Bäveån har skapats genom successiv utfyllnad kring Bäveån. Fyllningarnas ålder, tjocklek och 
sammansättning påverkar dagens geotekniska förhållanden mycket.  
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En omfattande geoteknisk utredning har tagits fram i arbetet med ÖS projektet, (Bohus geo 2020-12-
20) denna omfattar dock större område än planområdet. Området runt Bäveån består av ytlig
fyllning och organisk jord ovanpå lera och friktionsjord med stor mäktighet. Totala djupet till berg
varierar inom området mellan 20 och 50 meter. Fyllningens tjocklek varierar i regel mellan ca 2 och
ca 5 meter. Sammansättningen varierar kraftigt, men utgörs i huvudsak av silt, sand och grus med
inblandning av lera, gyttja, humus samt block. Även tegel, trärester, grundrester mm har påträffats.

Det mäktiga lerlagret som varierar mellan ca 10 till 35 meter har nackdelen att detta långsamt trycks 
ihop och sjunker när marken utsätts för laster. Det kallas för marksättning. Leran som finns under 
fyllningen tål inte ytterligare belastning eftersom sättningar redan pågår för nuvarande fyllningslast. 
Markens sättningshastighet i anslutning till kajerna är i dag i huvudsak -2 till -5 mm/år och kommer 
pågå under överskådlig tid. Det har därför bedömts att en ökad uppfyllnad av marken med 
exempelvis “vallar” mot högvatten i anslutning till kajerna inte är möjligt.  

För att öka fartygstrafikens tillgänglighet in till staden har muddringsarbeten för ökat vattendjup 
utförts i olika etapper sedan mitten av 1700-talet. Framförallt har muddring utförts längs 
Riversideängen och Anegrund där vattendjupet vid medelvattennivå är som störst med 6 till 7 m. 
Kombinationen av uppfyllnad längs markområdena bakom kajerna och muddring av åfåran har 
medfört att släntstabiliteten är otillfredsställande längs större delen av kajerna. Undantag är de 
områden där tidigare förstärkningsåtgärder utförts som vid Badhuskajen och delar av Årummet. 
Inom övriga områden krävs förstärkningsåtgärder för att erhålla tillfredsställande släntstabilitet för 
att uppfylla dagens normer.  

De geotekniska förhållandena med låg marknivå, pågående sättningar och otillfredsställande 
släntstabilitet ger sammantaget utmanande förutsättningar för att iordningställa kajpromenad, 
översvämningsskydd och framtida exploatering inom markområdena bakom kajerna.  

Planförslag och konsekvenser 
För att kunna tillgängliggöra kajer och stränder längs Bäveån behöver stora delar av området säkras 
mot skred, sättningar och erosion. Någon enkel lösning finns tyvärr inte. Omfattande förstärkning 
måste utföras för att nå dagens skredsäkerhetskrav och minskning av sättningar. Det innebär oftast 
kombinationer av lösningar som avsläntning, kalk-cement-pelare (KC-pelare), 
påldäckskonstruktioner, lättfyllning och tryckbankar i Bäveån. Åtgärderna utförs på den södra delen 
av Bäveån till största delen inom allmän platsmark eller kommunägd kvartersmark. 

Samtliga byggnader, kajanläggningar m.m. bedöms behöva grundläggas med spetsburna pålar och 
golvplattor/kajdäck behöver utföras fribärande. Stödpålarna bedöms generellt bli relativt långa, 
mellan ca 35 och ca 55 m. 

För att helt stoppa sättningarna krävs kostsamma förstärkningsåtgärder med påldäck, bankpålar eller 
KC-pelare. Lättfyllning är mindre kostsamt och kan begränsa de pågående sättningarna men inte 
stoppa dem helt. Även i framtiden kommer vissa pågående sättningar sannolikt behöva accepteras, 
men dessa bör kunna begränsas genom lättfyllning så att de kan anses vara acceptabla.  
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För ny exploatering i planområdet och angränsande ytor bedöms i princip samtliga nya byggnader 
och kajanläggningar som avses att uppföras kräva grundläggning med spetsbärande stödpålar. 
Markområden mellan blivande byggnader som kvartersmark, gatumark, mm kommer till stor del 
fordra förstärkning mot sättningar. Markförstärkningsåtgärder i någon form bedöms behöva utföras 
för alla områden som ska exploateras/bebyggas. Detta gäller i princip oavsett vilken ny marknivå som 
väljs. I den mån det är möjligt väljs flexibla och hållbara förstärkningsåtgärder vilket dels ger 
anpassning till befintliga förutsättningar, dels medger önskad funktion och utformning samt inte 
skapar försvårande möjligheter för framtida stadsutveckling. I begreppet hållbar ingår även att 
bottengeometrin och slänterna i Bäveån säkras mot erosion. Beroende på hur en framtida 
stadsutveckling utförs avseende höjdsättning av mark och markbelastningar kan ytterligare 
förstärkningsåtgärder tillkomma inom kvartersmarken när byggnation sker. 

Hydrologiska förhållanden 

Vattenförekomster 

Förutsättningar 
Inom planområdet löper Bäveån. I dagsläget finns bryggor i delar av Bäveån längs den södra 
stranden. I den östra delen som smala bryggor längs med badhuskajen, centralt i området finns 
flytbryggor samt bryggor på pålar. Dessa övergår sedan väster ut i långa flytbryggor utmed 
åstranden. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget innebär i stort inga nya bryggor. Delar av bryggkonstruktioner centralt i området 
kommer att byggas om för anpassning till den nya kajpromenaden. Men i stort avses likvärdiga 
flytbryggor som befintliga att fortsätta nyttjas på platsen. 

Dagvatten 

Förutsättning 
Planområdet har idag ytlig avrinning till Bäveån. Kajens höjd bidrar till att det skapas en instängd yta 
vid badhusparken.  

Planförslag och konsekvenser 
För att hantera dagvatten ifrån Bäveåns södra sida så kommer det inom ramen för ÖS projektet att 
byggas ut pumpstation som vid behov kan pumpa ut dagvatten utanför översvämningsskyddet. 
Dagvattenledningar kommer också att justeras och läggas om där så krävs. Se fördjupad information 
inom ÖS-projektet (ÖS, Uddevalla kommun, 2020-05-29 sidan 43). 

Översvämning stigande vatten 

Förutsättning 
I dagsläget sker översvämningar ifrån stigande havsvattennivåer i princip årligen inom planområdet. 
Vissa år kan det vara återkommande. Stigande vatten ifrån havet behöver kontrolleras för att inte 
riskera kostsamma skador på privategendom och/eller allmän infrastruktur. 
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Planförslag och konsekvenser 
Översvämningsskyddet utgörs i de flesta fall av en stålspont som sträcker sig ner till underliggande 
lerlager som skydd mot inflöde av vatten både ovan och under mark. Höjden på det permanenta 
skyddet ska vara +2,3. Översvämningsskyddet placeras inom allmän platsmark och i lägen där det 
medför störst flexibilitet för framtida stadsomvandling samt där den visuella och fysiska 
barriäreffekten blir så liten som möjligt. 

Figur 9. Översikt av översvämningsskyddets utbredning och utförande längs Bäveåns norra och södra strand. 

Skyfall 

Förutsättning 
Effekten av ett skyfall i Uddevalla varierar stort beroende på vilken sida av Bäveån som studeras. 
Planområdet är på den södra sidan där avrinningsområdet är relativt litet, ca 1,1 km². Skyfallsvattnet 
rinner rakt ner mot den befintliga bebyggelsen i södra centrum där marken är låg öster och sydöst 
om planområdet. På flera platser finns där instängda områden från vilka ytavrinning saknas och som 
avvattnas helt via rännstensbrunnar och ledningssystem. Vid ett regn med 100 års återkomsttid fylls 
ledningssystemet snabbt och det bildas stående vattenytor på exempelvis Packhusgatan, 
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Kaparegatan, Tjärhovsgatan och Asplundsgatan. Här kan vattnet bli uppemot 1 meter djupt och kan 
innebära begränsad framkomlighet för räddningstjänsten och stora skador på bebyggelsen som följd. 

Inom planområdet är marken något högre och bildar således en barriär emot de områden som 
översvämmas av skyfall.  

Eftersom skyfallsvattnet söker sig mot Bäveån har simuleringar gjorts för att ta reda på hur 
situationen påverkas av ett översvämningsskydd med höjden +2,3 m. På den södra sidan uppkommer 
en viss försämring av situationen där de redan instängda och översvämmade områdena utanför 
planområdet riskerar att få ett ökat vattendjup.  

Planförslag och konsekvenser 
Anläggandet av översvämningsskydd längs med Bäveån medför en förhöjd översvämningsrisk från 
skyfall i närområdet runt planen. Det är därför nödvändigt att vidta åtgärder för att minska denna 
översvämningsrisk. I första hand sker detta i planen genom att det skapas öppningar i 
översvämningsskyddet så att skyfallsvattnet kan passera ut i Bäveån. Eftersom vattnet rör sig på bred 
front, behöver det samlas upp och kanaliseras i så kallade skyfallsleder som leds mot skyddets 
öppningar. Med skyfallsled menas en flödesväg som vatten rinner längs vid en skyfallshändelse. 
Skyfallsleden följer naturliga lågpunkter och eller skapas genom aktiva förändringar av markhöjder, 
detta behöver ske utanför planområdet. Alla skyfallsleder behöver vara skyddade i den fortsatta 
samhällsplaneringen.  

Det är också av stor vikt att man vid framtida exploateringar inom avrinningsområdet uppströms tar 
hänsyn till skyfallsproblematiken och att en långsiktigt hållbar lösning tas fram. Val av lösning och 
geografisk placering av skyfallsleder kommer att påverka arbetet med ett översvämningsskydd men 
även tänkbar exploatering på insidan av skyddet. 

Vattendom 

Förutsättning 
Befintliga bryggor med tillhörande y-bommar längs södra kajen saknar i dagsläget planstöd samt 
erforderliga tillstånd.  

Planförslag och konsekvenser  
Planförslaget syftar att ge planstöd till bryggorna. Kommunen söker vattendom för bryggor, 
erosionsskydd samt tryckbankar i den nordvästra delen av planområdet. Detta görs inom ramarna för 
ÖS-projektet, Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla.  

Sociala perspektiv 

Barnperspektiv 

Förutsättning 
Planområdet är i dag ingen plats där barn förväntas vistas utan vuxens närvaro. Området är inte 
utformat för att locka barn till vistelse. 
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Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget innebär en allmän förbättring av kajpromenaden och dess kring ytor. Detta innebär 
sannolikt att området tilltalar fler och lockar till mer vistelse även för barn. 

Planens påverkan på barnperspektivet bedöms vara begränsad. 

Jämställdhet  

Förutsättning 
Planområdet omfattar idag bryggor för småbåtar. Detta främjar ett aktivt friluftsliv för alla. 

Planförslag och konsekvenser  
Planförslaget innebär en allmän förbättring av kajpromenaden och dess kring ytor. Detta innebär 
sannolikt att området tilltalar fler och lockar till mer vistelse. Planen bedöms dock ha en begränsad 
påverkan på jämställdhetsperspektivet.  

Hälsa och säkerhet 

Ledningar  

Förutsättningar 
Inom planområdet finns ledningar främst inom föreslagen allmän platsmark och vattenområden. El-
ledning finns delvis inom föreslagen kvartersmark. 

Planförslag och konsekvenser 
Ledningar kommer att hanteras inom ÖS-projektet. Ledningars lägen kommer att ändras inom 
ramarna för ÖS och dess genomförande. Den el-ledning som är inom kvartersmark förutsetts kunna 
justeras till allmän platsmark om så är nödvändigt inom ramarna för genomförandet av ÖS-projektet. 

Förorenad mark 

Förutsättning 
Stora delar av centrala Uddevalla utgörs av utfyllda områden, vilket generellt innebär risk för 
förekomst av förorenad mark och grundvatten. Föroreningar i mark och grundvatten är en rådande 
förutsättning och markarbeten medför behov av att hantera massor och vatten. 
Föroreningssituationen i mark och grundvatten kring Bäveån beskrivs i 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och dess bilagor kopplade till ÖS projektet. I bilagan finns även 
en genomgång av föroreningssituationen i de arbetsetapper som planeras för översvämningsskyddet. 

Inom och runt planområdet har det identifierats en mängd provpunkter med föroreningar. 
Föroreningssituationen i mark är mycket heterogen, vilket innebär att det förekommer stora lokala 
variationer. De ämnen som dominerar föroreningsbilden varierar beroende på fyllning och tidigare 
verksamheter. Återkommande är halter av metaller (arsenik, bly, koppar, krom och zink), alifater, 
aromater, (polyaromatiska kolväten) PAH:er (främst PAH-M och PAH-H). För några ämnen 
förekommer enstaka fall av halter som kan utgöra farligt avfall. Ytorna söder om planen som har 
mest täta föroreningar i figuren nedan används idag för parkering, men har tidigare också varit 
båtuppställningsplats.  
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Figur 10. Översikt provpunkter och föroreningsnivå i mark (cirklar) enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
förorenad mark (rapport 5976, reviderade 2016), samt föroreningsnivåer i sediment (trianglar) efter klassning av sediment 
enligt Naturvårdsverkets (rapport 4914) och SGU (rapport 2017:12). (Utdrag ur bilaga 2, PM – Förorenad mark och 
grundvatten till MKB för ÖS, Sweco 2022-04-21). 

I följande avsnitt beskrivs föroreningssituationen i mark för varje delområde där schakt kommer att 
genomföras vid genomförande av ÖS projektet. (Bilaga 2, PM – Förorenad mark och grundvatten till  
MKB för ÖS, Sweco 2022-04-21) 

Figur 11. Delområden där schakt kommer att ske. (Utdrag ur bilaga 2, PM – Förorenad mark och grundvatten till MKB för 
ÖS, Sweco 2022-04-21). 
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Delområde S3 

Inom Etapp S3 planeras arbetena med översvämningsskyddet att omfatta grundförstärkning samt 
urschaktning och ersättning av jordmassor med lättfyllnad.Föroreningsinnehållet inom etapp S3 är 
litet och omfattar endast fyra punkter. Resultaten visar på en varierande föroreningssituation med 
föroreningshalter från KM till över haltkriteriet för FA. Inga grundvattenprovtagningar och analyser 
har genomförts inom etappen. (Bilaga 2, PM – Förorenad mark och grundvatten till  MKB för ÖS, 
Sweco 2022-04-21). 

 

 

Figur 12. Delområde S3 

Delområde DV-MAG 

I anslutning till S3 planeras ett dagvattenmagasin där arbetet omfattar grundförstärkning, 
urschaktning och ersättning av jordmassor med lättfyllnad samt anläggning av dagvattenmagasin 

Dataunderlaget med avseende på föroreningsförekomst är i nuläget väldigt litet, analys av 
föroreningar har endast genomförts i fem jordprover från två olika provpunkter. Spridningen i 
resultat är stor; i en punkt är föroreningsnivån under riktvärdena för KM medan de överskrider 
rekommenderade haltkriterier för FA I den andra.Föroreningssituationen i mark domineras av 
metaller (barium, bly, koppar, zink), PAH-H och PCB. Inga grundvattenprovtagningar och analyser har 
genomförts inom detta område. (Bilaga 2, PM – Förorenad mark och grundvatten till  MKB för ÖS, 
Sweco 2022-04-21). 
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Figur 13. Delområde DV-MAG

Delområde S4 

Inom etapp S4 planeras översvämningsskyddsåtgärder i form av grundförstärkning samt urschaktning 
och ersättning av jordmassor med lättfyllnad. Föroreningssituationen i mark har undersökts i 57 
prover uttagna från totalt 26 olika provpunkter inom etappen. Analysresultaten visar på varierande 
föroreningshalter, från under KM till över haltkriteriet för FA. Föroreningssituationen domineras av 
metaller (bly, zink) och PAH (M, H). 

Föroreningssituationen i grundvatten har undersökts genom provtagning av grundvatten från ett 
grundvattenrör inom och två grundvattenrör strax utanför etappen. Samtliga rör finns i de centrala 
till östra delarna av området. Grundvatten från röret inom etappen visar mycket höga halter av bly 
och PAH. Vatten från rören utanför uppvisar höga till mycket höga halter av samma ämnen.  (Bilaga 
2, PM – Förorenad mark och grundvatten till  MKB för ÖS, Sweco 2022-04-21). 

Figur 14. Delområde S4
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Delområde S6 

Inom Etapp S6 omfattar de planerade åtgärderna med översvämningsskyddet urschaktning och 
ersättning av jordmassor med lättfyllnad samt avschaktning av slänter ned mot Bäveån. 

I enstaka provpunkter påträffades lager av bark och sågspån. I en punkt påträffades ett grönt 
material med höga halter (>MKM) av barium och PAH-H. Etappen ligger i anslutning till 
Anegrundsområdet som under lång tid präglats av industriell verksamhet. Föroreningssituationen i 
jord har undersökts i 34 prover från tolv punkter. Resultaten visar på en varierande 
föroreningssituation med både mycket låga (<KM) och mycket höga (>FA) föroreningshalter. 
Föroreningssituationen domineras av metaller (barium, bly, koppar, zink) ochPAH (M, H). I vissa 
punkter har oljeförorening (medeltunga aromater) uppmätts i halter över riktvärdet för MKM. 

Föroreningssituationen i grundvatten har undersökts i ett grundvattenrör inom och två 
grundvattenrör strax utanför etappen. Grundvatten från röret inom S6 uppvisar måttliga 
metallhalter, grundvatten från ett av rören på Anegrundsområdet visar mycket hög nickelhalt.  
(Bilaga 2, PM – Förorenad mark och grundvatten till  MKB för ÖS, Sweco 2022-04-21). 

 

Figur 15. Delområde S6 

Planförslag och konsekvenser 
Markföroreningar inom planens utbredning kommer att hanteras inom ramarna för utbyggnad av 
kajkonstruktion och översvämningsskydd. Planen bedöms inte i sig medge åtgärder eller nya 
användningar som blir olämpliga på grund av befintliga föroreningar.  
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Förorenade sediment 

Förutsättning 
Inom planen finns vattenområden som bland annat varit del i verksamheter och sjöfart. Därför har 
bottensediment studerats i (Bilaga 3, PM – Föroreningssituation i sediment i Bäveån till MKB för ÖS, 
Sweco 2022-04-21). Utredningen visar på föroreningar i bottensediment i den inre delen av Bäveån 
där planområdet är beläget. Miljöriskerna från mindre vattenverksamheter (exempelvis restaurering 
av kajer) bedöms, särskilt om skyddsåtgärder vidtas, som relativt små. 

Planförslag och konsekvenser 
Föroreningar i sediment inom planens utbredning kommer att hanteras inom ramarna för utbyggnad 
av kajkonstruktion och översvämningsskydd. Planen bedöms inte i sig medge åtgärder eller nya 
användningar som blir olämpliga på grund av befintliga föroreningar.  

Radon 

Förutsättning 
Inom planområdet har det inte gjorts någon bedömning av radonförekomst i mark. Området består 
av svämsediment och fyllnadsmassor som inte provtagits.  

Planförslag och konsekvenser 
Planen bedöms inte innebära att lokaler uppförs där risken för radon kan bli ett problem. Således 
görs inga åtgärder vidare i planarbetet.  

 

Gator, trafik och kajpromenad 

Förutsättning 
Stråk och kopplingar för olika trafikslag är av avgörande betydelse för att få en fungerande och 
attraktiv stadsmiljö. Flera viktiga trafikstråk finns inom, eller i direkt anslutning till området där 
översvämningsskydd planeras och planområdet. Inom planområdet finns exempelvis Asplundsgatan 
och Södra hamnen som idag tillåter biltrafik.  

Kajerna i Uddevalla är av varierande utförande och skick. Kajer och bryggor har stor betydelse för att 
skapa ett rikt folk- och båtliv. I den östra delen av planen finns befintlig kaj för gångtrafik, medan det 
i den västra delen inte finns någon kaj eller gångbana längs vattnet.  

Planförslag och konsekvenser 
Området som berör översvämningsskyddet kommer till stor del vigas för oskyddade trafikanter enligt 
ÖS. Närmast vattnet, som en del av strandpromenaden prioriteras gående. På de ställen där 
översvämningsskyddet inte ligger i kajkant planeras för tillgängliga stråk både innanför och utanför 
skyddet samt passager (som kan stängas vid högvatten) mellan de olika rörelsestråken. Cykelbanor 
ansluts till befintligt GC-nät och även anslutningar till förmodade framtida cykelstråk förbereds. En 
viktig förutsättning har varit att knyta an och utveckla befintlig Strandpromenad och därmed skapa 
ett kontinuerligt gångstråk längs vattnet på både den norra och södra sidan av Bäveån.  
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Inom projektområdet för ÖS finns befintliga kajer som kommer att lämnas kvar efter genomförda 
åtgärder med högvattenskydd, detta är exempelvis Badhuskajen inom planområdet.  

Figur 16. Översikt av ny utformning för södra sidan av Bäveån (ÖS, Uddevalla kommun, 2020-05-29 sidan 114). 

Parkering 
Förutsättningar 
Inom planområdet finns i dag en allmän parkering vid gamla varmbadhuset. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget innebär att parkeringen vid gamla varmbadhuset tas bort för att istället ge utrymme åt 
större allmänna torgytor utmed Bäveån.  

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Förutsättning 
Vatten- och avloppsnät finns utbyggt idag. 

Planförslag och konsekvenser 
Den nya servicebyggnaden ansluts till det kommunala nätet för vatten- och avlopp. 

El 

Förutsättning 
Elnät finns utbyggt i området. 
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Planförslag och konsekvenser 
Inga nya anslutningar. Anpassning sker till nya funktioner som exempelvis belysning inom allmän 
platsmark. 
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Genomförandebeskrivning 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den mest väsentliga 
rättseffekten är att markägarna under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna 
nyttja planens byggrätter.  
 
Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den 
att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större 
möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade 
rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”. 
 
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.  
 
Huvudmannaskap 

Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningsställande och underhåll av allmän 
platsmark inom planområdet. Kommunen är huvudman för all allmän platsmark inom planområdet.   

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplanen.  
 
Ansvarsfördelning 

Exploatören som i detta fall är kommunen ansvarar för genomförandet av detaljplanen. Som 
huvudman för allmän platsmark ansvarar kommunen för allmänna platser. 
 
Ansvarsfördelningen är översiktligt redovisad i text och tabell nedan.  
 
Allmän plats 

Infrastrukturen är utbyggd i området. Kommunen ska iordningställa översvämningsskydd samt kaj, 
bryggor och torgytor inom planområdet. Befintlig gata kommer att byggas om inom användningen 
TORG. Löpande skötsel ska ske av kommunen. 
 
Kvartersmark 

Inom den egna fastigheten ansvarar respektive fastighetsägare för anläggande och underhåll av 
mark, byggnader och enskilda vatten- och spillvattenledningar samt dagvattenanläggningar.  
 
Tekniska anläggningar inom E-områden enligt planförslaget, sköts av kommunen samt av respektive 
ledningsägare. 
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Allmän plats   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

TORG Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

 

Skydd inom TORG Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

Kvartersmark   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

C Fastighetsägare Fastighetsägare 

E Ledningsägare Ledningsägare 

Vattenområde   

W Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

W1 Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

 
Vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar 

Allmänna vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar ska ingå i det kommunala 
verksamhetsområdet som driftas av Uddevallavatten AB. De allmänna anläggningarna är redan 
utbyggda men justeringar kommer ske vid markarbeten samt iordningställande av kajer och 
översvämningsskydd för att stämma med den nya planen. 
 
El-, fiber- och teleledningar 

Ledningsnät är utbyggt i planområdet.  
 
Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för fastigheter 

Fastigheter och rättigheter inom planområdet 
I planområdet ingår hela eller delar av fastigheterna Stadskärnan 1:140, Stadskärnan 1:261, 
Stadskärnan 1:136 samt Windingsborg 1, samtliga ägs av kommunen. 

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, samfälligheter, servitut och ledningsrätter inom 
planområdet, finns tillhörande fastighetsförteckning. Konsekvenser av planförslaget för befintliga 
fastigheter redovisas under avsnittet fastighetsrättsliga konsekvenser.  
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Avstyckning och fastighetsreglering 
Fastighetsbildning sker i lantmäteriförrättning efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. Befintliga 
rättigheter kan komma att omprövas och nya rättigheter kan behöva upprättas.  

Fastighetskonsekvensbeskrivning 

Ett genomförande av planförslaget kan innebära konsekvenser för fastigheter inom planområdet. 
Dock är samtliga fastigheter i kommunal ägo och reglering bedöms därför inte nödvändigt för 
planens genomförande. 

I tabellen nedan redovisas de bedömda konsekvenserna för fastigheterna inom planområdet. De 
redovisade fastighetsregleringarna är förslag på hur en möjlig reglering inom planområdet skulle 
kunna genomföras. Lantmäterimyndigheten genomför fastighetsreglering genom förrättning.  

Area Avstående 

fastighet 

Mottagande 

fastighet 

Bedömd konsekvens 
av planen 

Ändamål 

Cirka 
430 m² 

Stadskärnan 
1:140 

Nybildad 
fastighet 

Mark som tidigare 
varit allmän plats blir 
kvartersmark.  

Kvartersmark 
centrumverksamheter 
och tekniskanläggning 

Ledningsrätt 

Eventuella ledningsrätter inom planområdet ses över inom projektet ÖS och dess utbyggnad. Planen i 
sig genererar inget behov av nya ledningsrätter. 

Servitut 

Inom och angränsande planområdet kan befintliga servitut komma att förändras. Det kan även 
behöva bildas servitut för att tillgodose en fastighets behov.  

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Kommunen som exploatör ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningar avseende eventuella 
fastighetsregleringar som krävs för detaljplanens genomförande.  

EKONOMISKA FRÅGOR 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Ekonomiska konsekvenser redovisas för kommunen som exploatör och som huvudman för allmänna 
platser. 

Kommunen får intäkter ifrån uthyrning av båtplatser vid bryggorna. Samt eventuellt hyresintäkter för 
lokaler i servicebyggnaden.  
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Kommunen ska bekosta följande inom området: 

• Utbyggnad av ny allmän platsmark och kvartersmark

• Anläggande samt drift och skötsel av nya torgytor

• Anläggande samt drift och skötsel av bryggorna.

Medverkande tjänstemän

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Arbetsgrupp 

Malin Sjöstedt, Planarkitekt 
Christine Gunnarsson, projektledare plan och exploatering 
Stefan Björling, enhetschef 

Konsulter 

Adam Västernäs, Uppdragsledande planarkitekt 
Fredrik Larsson, Handläggande planarkitekt 

Referensgrupp 

Cecilia Friberg, processledare 
Fredrik Bottenmark, trafikingenjör 
Lena Ekman, trafikingenjör 
Roger Blom, förrättningslantmätare 

Stefan Björling Malin Sjöstedt 
Enhetschef  Planarkitekt 

Uddevalla  November 2022 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(1) 

2022-11-22 Dnr SBN 2022/00587 

  

 

Handläggare 

Arkitekt Malin Sjöstedt 
Telefon 0522-69 73 21 
malin.sjostedt@uddevalla.se 

 

Stadskärnan 1:140 mfl. Ny detaljplan, beslut om samråd. 

PLAN.2021.3668  

Sammanfattning 

Uddevallas centrum påverkas av återkommande översvämningar, dels vid högvatten 
men även vid skyfall. I takt med ökande klimatpåverkan har behovet att skydda stadens 
befintliga bebyggelse och skredsäkra kajer ökat. Kommunen planerar därför att uppföra 
översvämningsskydd och i samband med detta utveckla det offentliga rummet och 
tillgängliggöra kajstråken längs Bäveån. I arbetet med denna planering har det 
konstaterats att delar av översvämningsskyddet och dess servicefunktioner saknar 
planstöd. Kommunstyrelsen gav därför Samhällbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta ny detaljplan för södra delen av Bäveån i centrala Uddevalla där första 
utbyggnadsetapp av översvämningsskydd och kajpromenad planeras. 
 
Planförslaget ger stöd för det planerade översvämningsskyddet, skredsäkring och 
kajpromenad och innebär också att vattenområdet utmed Bäveåns södra kaj fortsatt kan 
nyttjas för småbåtsbryggor. Planen ger också möjlighet att uppföra en byggnad för 
centrumändamål, vilket innebär att en befintlig servicebyggnad kan ersättas och ge 
utökade utrymmen för hamnservice, kiosk, offentliga toaletter etc. 
Platsen omfattar ytor med utmanande geoteknik och områden som innehåller 
föroreningar. Detta har utretts inom ÖS-projektet fr kajpromenad och 
översvämningsskydd i Uddevalla. Kommunens sammanvägda bedömning är att 
genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-22 
Planbeskrivning, daterad 2022-11-24 
Plankarta, daterad 2022-11-24 
 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att låta planförslaget bli föremål för samråd 
 
 
 
Maria Jacobsson Malin Sjöstedt 
Förvaltningschef Arkitekt 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-12-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 415 Dnr SBN 2022/00587 

Stadskärnan 1:140 mfl. Ny detaljplan, beslut om samråd. 
PLAN.2021.3668  

Sammanfattning 

Uddevallas centrum påverkas av återkommande översvämningar, dels vid högvatten 
men även vid skyfall. I takt med ökande klimatpåverkan har behovet att skydda stadens 
befintliga bebyggelse och skredsäkra kajer ökat. Kommunen planerar därför att uppföra 
översvämningsskydd och i samband med detta utveckla det offentliga rummet och 
tillgängliggöra kajstråken längs Bäveån. I arbetet med denna planering har det 
konstaterats att delar av översvämningsskyddet och dess servicefunktioner saknar 
planstöd. Kommunstyrelsen gav därför Samhällbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta ny detaljplan för södra delen av Bäveån i centrala Uddevalla där första 
utbyggnadsetapp av översvämningsskydd och kajpromenad planeras. 

Planförslaget ger stöd för det planerade översvämningsskyddet, skredsäkring och 
kajpromenad och innebär också att vattenområdet utmed Bäveåns södra kaj fortsatt kan 
nyttjas för småbåtsbryggor. Planen ger också möjlighet att uppföra en byggnad för 
centrumändamål, vilket innebär att en befintlig servicebyggnad kan ersättas och ge 
utökade utrymmen för hamnservice, kiosk, offentliga toaletter etc.Platsen omfattar ytor 
med utmanande geoteknik och områden som innehåller föroreningar. Detta har utretts 
inom ÖS-projektet fr kajpromenad och översvämningsskydd i Uddevalla. Kommunens 
sammanvägda bedömning är att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-22 
Planbeskrivning, daterad 2022-11-24 
Plankarta, daterad 2022-11-24 
 

Yrkanden 

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

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att låta planförslaget bli föremål för samråd 

 
 
 
Vid protokollet   
Malin Witt  
 

Justerat 2022-12-16  
Roger Johansson  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-12-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Jerker Lundin  
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-12-16 intygar   
Malin Witt  
   
Skickat 2022-12-19 till  
Samhällsbyggnads planeringsavdelning 



 
 

 
 

Kommunstyrelsens ordförandes 

protokollsförslag 

 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ XX Dnr KS 2022/00615 

Upphävande av avsiktsförklaring avseende verksamhetslokal 
Ljungskile hamn, Ljungs Hälle 1:120 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens dåvarande majoritet beslutade 2022-12-21 att meddela en 
avsiktsförklaring till Musselfabriken Ljungskile AB om en framtida uthyrning av 
fastigheten med option på försäljning av densamma. 
 
Kommunstyrelsens nuvarande majoritet har en delvis annan syn på hur kommunen 
lämpligen bör förhålla sig till markanvisningar. Så bör i normalfallet ske genom ett 
öppnare förfarande där olika intressenter ges lika möjligheter att komma in med förslag 
som kan ställas mot varandra, särskilt ifråga om attraktiv mark med stor påverkan för 
allmänheten. 
 
I avvaktan på framtagandet av en sådan process bör tidigare beslut i ärendet upphävas 
och avsiktsförklaringen, som inte är bindande, därmed återtas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag, 2023-01-13. 
Kommunstyrelsen protokoll 2022-12-21 § 383. 
Avsiktsförklaring avseende verksamhetslokal Ljungskile hamn 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
  
att upphäva kommunstyrelsens beslut av 2022-12-21 om avsiktsförklaring. 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
   

  

   AVSIKTSFÖRKLARING 
     

Parter 

Uddevalla kommun (org nr: 212000-1397) 
Samhällsbyggnad 

 451 81 Uddevalla, nedan kallad Kommunen 
 

Musselfabriken Ljungskile AB (org nr: 559273-0427) 
 Box 9 
 459 21 Ljungskile, nedan kallade Bolaget 
  
 Kommunen och Bolaget benämns nedan gemensamt för Parterna 
 

 

Bakgrund 

Bolaget har sedan ett flertal år haft sin restaurangverksamhet i Ljungskile. De 
vill nu ha möjlighet att utveckla sin verksamhet och söker efter ny 
kompletterande lokalisering, för ökad exponering och förädlingar kopplat till 
musslor och besöksnäring. 
 
Kommunen äger fastigheten Ljungs-Hälle 1:120 vid Ljungskile Hamn. 
Fastigheten som kommunen köpte in 2018 är bebyggd med en industribyggnad 
på cirka 450 kvm som i dagsläget hyrs ut internt till en kommunal verksamhet. 
Fastigheten berörs av en detaljplan som medger handel, service, småindustri, 
hamnverksamhet, båtuppställning m.m. Fastigheten är belastat med 
miljöföroreningar, det föreligger skred- och rasrisk samt översvämnings-
problematik som behöver utredas. 
 

 
Avsiktsförklaring - överenskommelse 
Denna avsiktsförklaring ger Bolaget rätt att till och med 2023-06-30 undersöka 
om det är möjligt att etablera sin verksamhet i den befintliga byggnaden inom 
del av fastigheten Ljungs-Hälle 1:120, nedan kallad Avsiktsområdet. Parterna 
ska tillsammans verka för att möjliggöra en etablering av Avsiktsområdet.  
Parternas avsikt är att senast 2023-06-30 träffa ett hyreskontrakt på fem år med 
fem års förlängning som reglerar förutsättningarna för nyttjandet av byggnaden.  

 

 

Avsiktsområde 

Avsiktsområdet är i dagsläget inte exakt avgränsat. Gränserna kommer arbetas 
fram i samband med hyresavtalet.  

 
 
 
 
 



 

 

    

 
Friköpsklausul  
Kommunens intention är att Bolaget vid slutet av hyreskontraktets första 5-års 
period ska erbjudas möjlighet att friköpa hyresobjektet samt tillhörande mark 
under förutsättning att en avstyckning är möjlig. Friköpsklausulen ska skrivas 
med i hyresavtalet.  

 

 

Ekonomi   

Bolaget ska svara för och bekosta utrednings- och projekteringskostnader i 
samband med undersökningar som krävs för att kunna utreda möjligheten till 
etablering i Avsiktsområdet samt är skyldig att skaffa de tillstånd som erfordras 
för undersökningar på Avsiktsområdet. Bolaget är skyldig att följa alla 
föreskrifter som meddelas av myndighet eller som följer av lag. Bolaget får inte 
på något vis agera så att risk för miljöskada uppkommer på Avsiktsområdet i 
samband med undersökningarna. 
Kommunen lämnar inga garantier för att etablering på Avsiktsområdet är 
möjlig. Inte heller lämnas någon ersättning för nedlagda kostnader som 
uppkommer i och med denna överenskommelse, oavsett om etablering visar sig 
vara möjlig eller ej. 
 

 

Överlåtelse och ändringar 

Denna Avsiktsförklaring får inte helt eller delvis, utan kommunens skriftliga 
medgivande, överlåtas på annan.  
Ändringar och tillägg till denna Avsiktsförklaring ska upprättas skriftligen och 
undertecknas av behöriga företrädare för Parterna. 

 
 

Giltighet   

Denna Avsiktsförklaring är för sin giltighet beroende av att den godkänns 
genom beslut av kommunstyrelsen i Uddevalla kommun senast 2022-12-31. 
 
Vidare är denna Avsiktsförklaring till alla delar förfallen utan någon rätt till 
ersättning för någon av Parterna för utfört arbete eller nedlagda kostnader eller 
annan ersättning av vad slag det vara må om  
 
 giltighet enligt ovanstående inte har uppfyllts  
 Hyreskontrakt avseende nyttjandet av byggnaden inte tecknats mellan 

parterna senast 2023-06-30. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

    

 
Tvist   

För det fall att tvist uppkommer avseende Avsiktsförklaringens tolkning eller 
tillämpning ska tvisten i första hand lösas i förhandlingar mellan Parterna. I 
andra hand ska tvisten lösas av svensk domstol, varvid Uddevalla tingsrätt ska 
vara första instans. Svensk lag ska tillämpas på Avsiktsförklaringen. 

 

 

  
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Uddevalla 2022-     -    Ljungskile 2022-     - 
 
För Uddevalla kommun   För Musselfabriken i Ljungskile AB 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
……………………………………….. ……………………………………….. 
Ingemar Samuelsson    Jan Bark 
Ordförande 
 
 
 
……………………………………….. ……………………………………….. 
Malin Krantz     
Kommundirektör 
 
 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Karta över Avsiktsområdet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

 
Bilaga 1 

Karta över Avsiktsområdet 
 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 383 Dnr KS 2022/00615 

Avsiktsförklaring avseende verksamhetslokal Ljungskile hamn, 
Ljungs Hälle 1:120 

Sammanfattning 

Musselfabriken Ljungskile AB söker möjlighet att utveckla sin rörelse med 
kompletterande lokaler till sin nuvarande verksamhet i Ljungskile.  

Kommunen äger fastigheten Ljungs-Hälle 1:120 vid Ljungskile Hamn. Fastigheten, som 
kommunen köpte in 2018, är bebyggd med en industribyggnad på cirka 450 kvm som i 
dagsläget hyrs ut internt till en kommunal verksamhet. Fastigheten berörs av en 
detaljplan som medger handel, service, småindustri, hamnverksamhet, båtuppställning 
m.m. Fastigheten är belastat med miljöföroreningar, det föreligger skred- och rasrisk 
samt översvämningsproblematik som behöver utredas. 

2018 togs fram ett så kallat gestaltningsprogram för Ljungskile. I programmet framgår 
rörande området där den aktuella fastigheten är belägen bl.a. att det där är rimligt att det 
etableras allmänt tillgängliga verksamheter och restaurang/café. Denna inriktning bör 
vara förenlig med vad Musselfabriken avser att etablera. Verksamheten ska skapa 
förutsättningar för besök och matupplevelser, som attraktionsområden planeras ett 
labbkök och showroom, vilket stärker förutsättningar för den maritima utvecklingen och 
för hållbar sjömat. Verksamheten ska skapa förutsättningar för besök och 
matupplevelser. Som attraktionsområden planeras ett labbkök och showroom, vilket 
stärker förutsättningar för den maritima utvecklingen och för hållbar sjömat. 

Företaget vill till en början hyra fastigheten för att sedan ha möjlighet att friköpa den. 
Ärendegången är att samhällsbyggnadsnämnden upprättar ett femårigt hyreskontrakt 
och kommunstyrelsen tecknar en avsiktsförklaring om försäljning av fastigheten efter 
hyrestidens utgång. Avsiktsförklaringen är villkorad av att hyreskontrakt tecknas senast 
2023-06-30.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-17. 
Avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och Musselfabriken Ljungskile AB. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) för (SD)-, (M)-, (UP)- och (KD)-gruppernas ledamöter: att 
återremittera ärendet med syfte att koppla ett helhetsgrepp om Ljungskile hamnområde. 
 
Camilla Johansson (C) och Kenneth Engelbrektsson (S): bifall till förslaget i 
handlingarna. 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 383 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera ärendet i 
enlighet med Martin Petterssons (SD) yrkande och finner kommunstyrelsen besluta att 
ärendet ska avgöras idag.  
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 
 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 
Nej-röst för att återremittera ärendet i enlighet med Martin Petterssons (SD) yrkande. 
 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat att 
avgöra ärendet idag. 
 
 
Ja-röst Nej-röst 

Ingemar Samuelsson (S)  Martin Pettersson (SD) 
Monica Bang Lindberg (L)  Mattias Forseng (SD) 
Camilla Johansson (C)  Roger Ekeroos (M) 
Jarmo Uusitalo (MP) Niklas Moe (M) 
Kenneth Engelbrektsson (S) Christer Hasslebäck (UP)  
Annelie Högberg (S) Ann-Charlott Gustafsson (UP)  
Stefan Skoglund (S)  David Sahlsten (KD)  
David Höglund Velasquez (V)   

 
Forts. propositionsordning  
Ordförande ställer därefter proposition på förslaget i handlingarna och finner 
kommunstyrelsen bifalla detsamma. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ingå avsiktsförklaring med Musselfabriken i Ljungskile AB rörande Ljungs-Hälle 
1:120 enligt upprättat förslag.  

Reservation 

Sverigedemokraternas, Kristdemokraternas, Moderaternas och Uddevallapartiets 
ledamöter reserverar sig emot beslutet till förmån för egna yrkanden.  
 
 
Vid protokollet, Sebastian Johansson 
Justerat 2022-12-22, Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-12-22, Sebastian Johansson 
Skickat 2022-12-22, Samhällsbyggnad för kännedom och avtalspart för underskrift 
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2023-01-17 Dnr KS 2023/00002 

  

 

Handläggare 

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

 

Redovisning av delegationsbeslut 2023 

Sammanfattning 

I förteckningar daterad 2023-01-16 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 
kommunstyrelsens vägnar under perioden 2022-13—2023-01-16. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-17 
Förteckningar över delegationsbeslut, 2023-01-16 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen.  
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2023-01-16 
 

  

Förteckning över delegationsbeslut 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 
2023/00002 

323964 
 

2023-01-11 Delegationsbeslut enligt delegation nr 2. 
Kommunstyrelsens ordförandes beslut att utse 
representant till Vattenrådet för Bohuskustens möte den 
16 januari 2023 

KS 
2023/00043 

323995 
 

2023-01-03 Beslut enligt kommunstyrelsens delegations nr 32, 
tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal gällande 
personalisering av webbplats baserat på 
användarbeteende med Sandskogen AI Aktiebolag, 
Rekai 

KS 
2022/00243 

323889 
 

2023-01-02 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr. 13, besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, 
Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026 
mellan Västra Götalandsregionen och Uddevalla 
kommun 

KS 
2022/00348 

323794 
 

2023-01-02 Tilldelningsbeslut enligt Kommunstyrelsens delegation 
nr U1.4, chef Upphandlingsenheten gällande KS 2022-
348mUpphandling av Juridiska databastjänster 

KS 
2022/00697 

323649 
 

2022-12-23 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr. 8. Remiss till barn- och utbildningsnämnden ang 
ändringar i reglementen avseende yrkeshögskola, YH 

KS 
2022/00492 

323647 
 

2022-12-23 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 4 om 
sponsring till Bohusläns Guider för arrangemang av 40:e 
Rikskonferensen för guider och reseledare i Uddevalla 
24-26 mars 2023 (5000 kr). 

KS 
2022/00131 

323633 
 

2022-12-22 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 4 om 
sponsring till IK Orients elitrepresentation år 2022 
(75 000 kr) 

KS 
2022/00133 

323624 
 

2022-12-22 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 4 om 
sponsring till GF Kroppskultur A-lag Herrar-
representationslag säsongen 2022/2023 (65 000 kr) 

KS 
2022/00493 

323541 
 

2022-12-22 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 4 om 
sponsring till Uddevalla Orienteringsklubb för 
Uddevallatrofén 2022 avslås 

KS 
2022/00002 

323605 
 

2022-12-21 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr. P6 utse vikarie för förvaltningschef och 
kommundirektör om inte biträdande chef inträtt som 
vikarie 
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Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 
2022/00002 

323488 
 

2022-12-21 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr. P6, utse vikarie för förvaltningschef och 
kommundirektör om inte biträdande chef inträtt som 
vikarie, barn och utbildning 2022-12-31--2023-01-01 

KS 
2022/00002 

323487 
 

2022-12-21 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr. P6, utse vikarie för förvaltningschef och 
kommundirektör om inte biträdande chef inträtt som 
vikarie, barn och utbildning 2022-12-27--2022-12-30 

KS 
2022/00002 

323486 
 

2022-12-21 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr. P6, utse vikarie för förvaltningschef och 
kommundirektör om inte biträdande chef inträtt som 
vikarie, barn och utbildning 2022-12-24--2022-12-25 

KS 
2022/00002 

323485 
 

2022-12-21 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr. P6, utse vikarie för förvaltningschef och 
kommundirektör om inte biträdande chef inträtt som 
vikarie, barn och utbildning 2022-12-21--2022-12-26 

KS 
2022/00002 

323484 
 

2022-12-21 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr. P6, utse vikarie för förvaltningschef och 
kommundirektör om inte biträdande chef inträtt som 
vikarie, barn och utbildning 2022-12-26 

KS 
2022/00579 

323473 
 

2022-12-21 Personalutskottets protokollsutdrag 2022-12-16  § 47 
Ansökan från Mikael Staxäng(M) angående 
omställningsstöd från 2023-01-01 

KS 
2022/00507 

323472 
 

2022-12-21 Personalutskottets protokollsutdrag 2022-12-16  § 46 
Begäran om högre arvode för ordförande och vice 
ordförande i Uddevalla Omnibus AB 

KS 
2022/00688 

323462 
 

2022-12-21 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 32, 
tecknande av personuppgiftbiträdesavtal med Visma 
Enterprise AB gällande HR-plus 8 och Medvind SaaS 

KS 
2022/00002 

323426 
 

2022-12-20 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr. P6, utse vikarie för förvaltningschef och 
kommundirektör om inte biträdande chef inträtt som 
vikarie barn och utbildning 2022-12-19--2022-12-23 

KS 
2022/00002 

323504 
 

2022-12-19 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens ordförandes 
delegation nr 1 fullmakt att företräda Uddevalla 
kommun inför mark- och miljööverdomstolen i mål 91-
39-22 rörande ansökan om tillstånd för 
stabilitetsförbättrande åtgärder längs Lyckornavägen 
invid Bratteforsån  
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Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 
2022/00674 

323270 
 

2022-12-15 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr. 13, besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande 
detaljplan för Forshälla-Röd 2:12 m.fl. skola på Skäret. 

KS 
2022/00578 

323211 
 

2022-12-14 Förvaltningschefs delegationsbeslut enligt P20 om 
organisationsförändring kommunledningskontoret från 
och med 2023-02-01 

 
 



Förteckning över delegationsbeslut byggärenden
2023-01-16
Datumperiod: 2022-12-13 - 2023-01-16
Fastighet BeslutsdatumÄrende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning
Befattning, handläggare

NYPONBUSKEN 16 2022-12-20
KS.2018.938
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av skolbyggnad, rivning, nybyggnad av komplementbyggnad samt marklov
för ändring av marknivån
Slutbesked interimistiskt Byggnadsingenjör, KS § 107: InterSLUTB
Byggnadsingenjör

Antal ärenden 1

2023-01-17 Sida 1 av 1
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2022-12-12 Dnr KS 2023/00003 

  

 

Handläggare 

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

 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2023 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga anmälningsärendena till handlingarna.  
 
323253 
Integritetsskyddsmyndigheten beslut om tillstånd till kameraövervakning, DI-2021-
9685, Sjukvårdens larmcentral Västra Götalands Regionen (432865) 
 
2019/686  
Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götaland om bildande av Bassholmens naturreservat 
 
Personalutskottets protokoll 2022-12-16 
 
323627 
Beslutsunderlag och bilagor från Förbundsdirektionens möte 2022-12-08. Upplägg och 
tidplan avseende utvärdering och hantering av frågan om långsiktig finansiering av 
Kommunakademin Väst (KAV) 
 
323654 
Protokoll Fiskekommunerna 2022-12-16 
 
2023/9 
Finansrapport för december 2022 
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FINANSRAPPORT  

2023-01-09 

 

Kommunstyrelsen, koncernföretagen, 

kommunens ekonomichef 

   

 

Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson 
 
 

FINANSRAPPORT avseende december 2022  
 

Sammanfattning 

Under året har räntenivåerna höjts kraftigt. Ränteökningarna vid omsättning av krediter är fortsatt höga, 

vilket påverkar aktuell snittränta, som har ökat markant under månaden. Snitträntan för det gångna året 

uppgår till 1,10%, medan den utgående snitträntan för skuldportföljen har fortsatt att stiga, till 1,49%. 

Ränte- och kapitalbindningen ligger på undre gränsen av beslutade limiter, för att hålla nere kostnaderna. 

Utlåningen till företagen har ökat med knappt 40 mkr under året. Kommunens egen låneskuld har ökat 

med drygt 300 mkr under året och uppgår till 929 mkr, inklusive utnyttjande av den korta checkkrediten.  

 

Riksbankens höjde som förväntat styrräntan i december och har nu höjt den från 0% vid årets början, till 

2,5% vid årets slut. Ökningen av räntor för nya krediter har dock stabiliserats något, men är fortsatt hög, 

som en effekt av Riksbankens försök att mota inflationen. 

 

 
 

 

22-12-31 22-11-30 22-01-01
Limiter 2022 (KS 2021-

12-15) 

Rikt- 

värde

Inom 

limit

Lån av kreditinstitut (Mkr) 3 900 3 800 3 700 Max: 5 043mkr Ja

Snittränta, vägd per rapportdatum (%) 1,49 1,31 1,06 Budget: 1,25 % Nej

Räntebindningstid (år) 2,1 2,1 2,1 Intervall  2 - 6 år 3,0 Ja

Ränteförfall inom 1 år (%) 24 29 22 M ax 50 % inom 1 år 40 Ja

Kapitalbindningstid (år) 2,1 2,0 2,1 M in 2 år 3 Ja

Kapitalförfall inom 1 år (%) 26 30 22 M ax 30 % inom 1 år 20 Ja

Tillåtna motparter Ja Ja Ja Motparter >1 Ja

Derivat som andel av skuld, netto (%) 21 21 31 M ax 100 % Ja

Andel strukturerade derivat av skuld (%) 0 0 0 Max 10 % Ja

Koncernintern utlåning  (Mkr) 3 159 3 156 3 121 Max: 3 510  mkr Ja

Koncernintern borgen (Mkr) 302 307 319 M ax 375 mkr Ja

Bekräftade kreditlöften (Mkr) 300 300 300  - Ja

Likviditetsberedskap (Mkr) 112 187 349 M in 300 mkr Nej

Valutarisk 0 0 0 100% elimineras Ja

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1601 1701 1801 1901 2001 2101 2201 2301 2401

Ränteutveckling %

Styrränta/Reporänta 5-år swapränta Internbanken STIBOR 3M
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Finansiell ställning 

                 

Internbankens upplåningsränta 

Nedan anges internbankens genomsnittliga upplåningsränta på internbankens samlade 

skuldportfölj. Koncernföretagens räntekostnad är densamma som internbankens upp-

låningskostnad jämte en marknadsmässig marginal och administrativ avgift (för 2022 

mellan 0,36 % - 0,76 % per år). Prognosen är framtagen med hjälp av systemstödet 

KI Finans, som utifrån vissa antaganden om refinansiering samt marknadens prissätt-

ning av framtida räntor räknar fram en prognosränta. Ambitionen är att prognoshori-

sonten successivt ska förlängas och att metodiken fortlöpande ska förfinas.  

 

 
 

Snitträntan på upplåning fortsätter att öka som en konsekvens av kreditomsättningar och 

rörliga räntor på krediter, i allt snabbare takt, hittills i år från 1,06% till en utgående 

ränta på 1,49% för året. Totala snitträntan för helåret är i nivå med budget för 2022, dvs 

1,10%. För 2021 uppgick till räntan på årsbasis till 1,14 %.  

 
 

 

 

Bengt Adolfsson 

Ekonomi-/Finanschef

Belopp i Mkr Not Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

22-12-31 22-11-30 1 mån 22-01-01 22-01-01

Tillgångar: Koncernkonto (netto) -189 -113 -76 49 -237

Kortfr placeringar 0 0 0 0 0

Långfr koncernkontoutlåning 3 3 159 3 156 3 3 121 38

Reversfordr koncernföretag 0 0 0 0 0

Övr långfr fordringar 0 0 0 0 0

Summa finansiella tillgångar: 2 970 3 043 -73 3 170 -200

Skulder: Inlåning via koncernkonto 3 0 0 0 0 0

Kortfr låneskulder 0 0 0 0 0

Långfr lån från kreditinsitut 1 -3 900 -3 800 -100 -3 700 -200

Summa finansiella skulder: -3 900 -3 800 -100 -3 700 -200

-930 -757 -173 -530 -400

Budget Plan Plan Plan

Belopp i mkr

Tertial 1

2021

Tertial 2

2021

Tertial 3

2021

Tertial 1

2022

Tertial 2

2022

Tertial 3

2022

2022 

Helår

2022

helår

2023

helår

2024

helår

2025

helår

Utgående balans långfr lån(Budget) 3 700 3 700 3 800 3 750 3 800 3 900 3 900 4 517 5 200 6 100 6 600

Medellåneskuld (prognos) 3 630 3 700 3 750 3 720 3 737 3 805 3 760 4 000 4 500 5 500 6 200

Kostnad långfristig upplåning* 14,0 14,3 14,1 12,8 13,3 15,9 42,0 60 62 72 78

Ränta långfristig upplåning (A/360) 1,16 1,13 1,11 1,03 1,04 1,23 1,10 1,25 1,25 1,25 1,25

* Förlängningspolicy: Förlängd oändligt med index STIBOR3M + 0,3000% alt nuvarande villkor * Flerårsplan 2022-2024

Utfall 2021 Utfall 2022
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NOTER FINANSRAPPORT 

1. Extern låneskuld  

Internbanken verkställer all extern upplåning och svarar för riskhanteringen inom kommunkoncernen. 

Den externa låneskulden får 2022 uppgå till högst 4 517 Mkr. 
  
Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 

med hänsyn tagen till risker och andra faktorer. Internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg 

finansieringsrisk, hög kvalitet på lånedokumentation och enkel administration. Följande upplåningsfor-

mer är tillåtna. 
 

• Banklån från svensk eller utländsk bank 

• Utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev 

• Tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare  

 

 
 

Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall sprids över 

tiden. Max 30 % av kapitalet får förfalla inom 1 år och max 50 % av ränteförfallen får äga rum 

inom 1 år. Nedanstående diagram visar skuldportföljens sammansättning, innevarande period med mörk-

blå stapel, föregående månad med ljusblå stapel. 

 

Genomsnittlig kapitalbindningstid är 2,1 år och 26% av kapitalet förfaller inom ett år. 

 

 
Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,1 år och 24% av räntorna förfaller inom ett år. 

Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr  fr

(Mkr) 22-12-31 22-11-30 1 mån 22-01-01 22-01-01

Kommuninvest 3 900 3 800 100 3 700 200

3 900 3 800 100 3 700 200
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2. Derivat  

 
Räntederivat används för att förändra eller säkra räntan på ett lån utan att behöva förändra villko-

ren för det underliggande lånet. Internbanken använder räntederivat i syfte att förändra ränte-

bindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå.  

 

Valutaderivat används för att hantera valutarisken, för närvarande finns inga sådana. 

 

Följande derivat används för närvarande: Nominellt belopp netto, mnkr  Tillåtet enl 

finanspolicy 

 

• Ränteswap  800 JA 

• Strukturerade derivat  0 JA 

 

 

Nedan redovisas internbankens aktuella portfölj av ränteswappar. Ränteswappar innebär att två 

parter avtalar att erlägga betalningar till varandra beräknade på fast respektive rörlig ränta. Er-

hålla-swap innebär att internbanken erhåller fast ränta och betalar rörlig ränta till motparten. Be-

tala-swap innebär att internbanken erhåller en rörlig ränta och betalar en fast ränta till den aktu-

ella motparten. Nedan visas marknadsvärden på derivatavtalen, ett negativt värde är en kreditrisk 

på motparten. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

22-12-31 22-11-30 1 mån 22-01-01 22-01-01

SEB 200 200 0 400 -200

0 0 0 0 0

Nordea* 600 600 0 730 -130

0 0 0 0 0

800 800 0 1 130 -330

800 800 0 1 130 -330

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

22-12-31 22-11-30 1 mån 22-01-01 22-01-01

3 900 3 800 100 3 700 200

21% 21% -1% 31% -10%

0% 0% 0% 0% 0%

11 9 2 -33 45Derivat, marknadsvärde (mkr)

Periodens låneskuld (mkr)

Derivat som andel av skuld

Andel strukturerade derivat av skuld

Motpart räntederivat

(Mnkr)

varav erhålla-swappar

varav erhålla-swappar

Netto: 

Brutto: 
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3. Koncernintern in- och utlåning 

Koncernföretagens långfristiga upplåning från Internbanken sker genom utnyttjande av checkkrediter 

via koncernkontosystemet. Nedan redovisas respektive koncernföretags koncernkontosaldo för peri-

oden. Ett negativt saldo (utnyttjad checkkredit) redovisas i tabellen för utlåning och ett positivt saldo re-

dovisas i tabellen för inlåning. 

 

Uddevalla Energi AB med dotterbolagen Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Udde-

valla Energi Värme AB redovisas som en koncern. Samma gäller Uddevalla Hamnterminal AB med 

dotterbolaget Swanfalk Shipping AB och Bostadsstiftelsen Uddevallahem med bolagen Uddevallahem 

Holding AB, Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Bastionen AB redovisas som en koncern. 

From 2021 redovisas även Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Buss AB som en koncern.  

 

Moderbolagets eventuella tillgodohavanden nettoredovisas mot dotterbolagens skulder och omvänt.  

 

 
 

 
 

 

Utlåning (Mnkr)
Utnyttjad 

checkkredit

Utnyttjad 

checkkredit Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

22-12-31 22-11-30 1 mån 22-01-01 22-01-01 kredit

Uddevalla Utvecklings AB 24,4 24,3 0,1 24,8 -0,4 25 1

Uddevalla Energi AB (koncern) 332,1 317,2 14,9 394,7 -62,6 740 408

Uddevalla Omnibus AB (koncern) 53,1 51,7 1,4 77,5 -24,4 120 67

Uddevalla Hamnterminal AB (koncern) 55,2 56,0 -0,8 69,0 -13,8 140 85

Uddevalla Turism AB 0,4 -0,5 0,9 1,9 -1,4 10 10

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncern) 1 594,3 1 596,8 -2,5 1 542,9 51,4 1 637 43

HSB:s Stiftelse Jakobsberg (koncern) 234,8 236,3 -1,6 236,5 -1,7 267 32

Stiftelsen Ljungskilehem 47,0 47,1 -0,1 50,8 -3,8 55 8

Gustafsbergsstiftelsen 1,6 1,4 0,2 3,2 -1,6 6 4

Uddevalla Vatten AB 815,7 825,3 -9,6 719,5 96,2 796 -20

Västvatten AB ( "- = ej utnyttjad") -1,7 -1,7 0,0 -1,8 0,1 3 5

exkl VVAB 3 158,7 3 155,6 3,0 3 120,8 37,8 3 799 637

Spec underkoncerner Saldo Saldo Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

22-12-31 22-11-30 1 mån 22-01-01 22-01-01 kredit

Uddevalla Energi AB 36,6 31,0 5,6 -15,4 52,0 52 89

Uddevalla Kraft AB -284,1 -251,8 -32,3 -277,3 -6,8 431 147

Uddevalla Energi Värme AB -12,0 -15,6 3,6 -10,1 -1,9 85 73

Uddevalla Energi Elnät AB -72,6 -80,8 8,2 -92,0 19,4 172 99

Summa koncern Energi -332,1 -317,2 -14,9 -394,7 62,6 740 408

Uddevalla Hamnterminal AB -58,9 -59,0 0,2 -72,4 13,6 140 81

Sw anFalk Shipping AB 3,7 3,0 0,7 3,4 0,3 - -

Summa koncern Hamn -55,2 -56,0 0,8 -69,0 13,8 140 81

Bostadsstiftelsen Uddevallahem -1 326,0 -1 326,5 0,5 -1 313,0 -13,0 1 340 14

Uddevallahem Holding AB 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 0 0

Uddevallahem Sundberg AB -168,7 -172,2 3,5 -185,4 16,6 187 18

Uddevallahem Bastionen AB -99,7 -98,1 -1,5 -44,6 -55,1 110 10

Summa koncern UaHem -1 594,3 -1 596,8 2,5 -1 542,9 -51,4 1 637 43

HSB:s Stiftelse Jakobsberg -170,4 -171,2 0,7 -170,5 0,1 200 30

Lostif Fastighets AB -64,3 -65,2 0,8 -66,0 1,7 67 3

Summa koncern HSB -234,8 -236,3 1,6 -236,5 1,7 267 32

Uddevalla Omnibus AB -53,1 -51,7 -1,4 -77,5 24,4 120 67

Lysekils Buss AB 0,0 0,0 0,0 0 0

Summa koncern Omnibus -53,1 -51,7 -1,4 -77,5 24,4 120 67
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4. Borgensförbindelser 

Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för koncernföretagen, 

föreningar och andra externa parter. 

 

 
 

5. Likviditetsberedskap och bekräftade kreditlöften 

Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månad av kommunkon-

cernens kostnader i form av tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade kreditlöften. 

 

 

4.1 Koncernintern borgen 

Gäldenär
Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Beviljad 

borgen 

Förändring 

jämfört med 

(Mkr) 22-12-31 22-11-30 20221 beviljad  borgen

Uddevalla Utvecklings AB 83,8 83,8 83,8 0,0

Uddevalla Kraft AB 212,4 218,0 257,1 44,7

296,2 301,8 341,0 44,7
1  I enlighet med beslut av kommunfullmäktige

4.2 Övriga borgensförbindelser

Gäldenär
Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Ingående 

balans

Förändring 

jämfört med

(Mkr) 22-12-31 22-11-30 22-01-01 22-01-01

Egnahemsförbindelser1 0,1 0,1 0,1 -0,0 

Föreningen Folkets hus1 4,1 4,1 4,3 -0,2 

IK Oddevold1 0,8 0,8 1,0 -0,2 

Fyrstads Flygplats AB2 0,2 0,2 0,0 0,2

5,2 5,2 5,9 -0,6 

Likviditetsberedskap Förändring Limit

Belopp (Mnkr) 22-12-31 22-11-30 1 mån

Likvida medel (kassa bank) 0,0 0,0 -0,0 

Fin. tillgångar (oms.bara inom 3 dgr) 0,0 0,0 0,0

Bekräftade kreditlöften 300,0 300,0 0,0

Utnyttjade kreditlöften -188,5 -112,9 -75,6 

111,5 187,1 -75,6 Min 300 Mkr

Bekräftade kreditlöften Utnyttjat Utnyttjat Förändring Bekräftat Kvar att 

(Belopp Mnkr) 22-12-31 22-11-30 1 mån belopp utnyttja

Nordea -188,5 -112,9 -75,6 300,0 111,5

SEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sw edbank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-188,5 -112,9 -75,6 300,0 111,5
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6. Finansiell risklogg 

 
Finansrapport 

2022 

Avvikelse från beslutade ramar 

och limiter 

Åtgärd Datum 

åtgärdat 
December 

(2021) 

2021 avslutades med samtliga ramar och 

limiter inom godkänd nivå.  

  

Januari -   

Februari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. Kapitalbindning är lägre 

än limit. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning under 

våren 2022. 

2022-03 

Mars Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning under 

våren 2022. 

2022-05 

April Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå. 

  

Maj Ränte-och kapital-bindning är 1/10 lägre 

än miniminivå 

Pga. av att vi har några lån som förfaller i 

dagarna 

2022-06 

Juni -   

Juli -   

Augusti Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå. 

  

September Kapitalbindning ligger på gränsvärdet, 

avrundas till 2 utan decimal  

Pga. av att vi har lån som förfaller i dagarna 2022-10 

Oktober Aktuell snittränta avser perioden, vilken 

är högre än budget för året 

 

Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Budgeterad ränta är snittränta för helåret. 

Snitträntan för året bedöms inte överstiga 

budget. Ingen åtgärd behövs. 

 

Åtgärdas i samband med nyupplåning under 

slutet av året 

 

 

 

 

2022-12 

November Aktuell snittränta avser vid periodens 

utgång, vilken är högre än budget för 

årets snittränta. 

 

Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Budgeterad ränta är snittränta för helåret. 

Snitträntan för året bedöms inte överstiga 

budget. Ingen åtgärd behövs. 

 

Åtgärdas i samband med nyupplåning under 

slutet av året 

 

 

 

 

2022-12 

December Aktuell snittränta avser vid periodens 

utgång, vilken är högre än budget för 

årets snittränta. 

 

Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Budgeterad ränta är snittränta för helåret. 

Snitträntan för året bedöms inte överstiga 

budget. Ingen åtgärd behövs. 

 

Åtgärdas i samband med nyupplåning under 

början av 2023 

 

 

 

 

2023-02 

    

7. Operativ risklogg 

 
Operativ risk Datum Åtgärd Datum 

åtgär-

dat 

    

    

    

8. Uppföljning interna kontroller 

 
Intern kontroll Notering Åt-

gärds-

behov 

Limiter inom ramar  Nej 

Ändamålsenlig organisation.  Nej 

Rutinbeskrivningar väsentliga processer.  Nej 
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