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Sammanträde Kommunfullmäktige  
  
Plats och tid Bohusläns Museum kl. 17:30 onsdagen den 11 mars 2020  
  
Ordförande Elving Andersson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerande 
Dnr KS 289389  

 

2.  Information om kommunens beredskap att hantera spridningen av 

coronaviruset covid -19 
Dnr KS 304329  

Kl. 17:40-17:50 

Björn Segelod 

3.  Motion från Paula Berger (S), Anna-Lena Heydar (S) och Carina Åström 

(S) om att den politiska organisationen är satt innan kommande 

mandatperiod 
Dnr KS 2019/00216  

 

4.  Motion från Martin Pettersson (SD) om återgång till ett modernt system 

för felanmälan 
Dnr KS 2019/00218  

 

5.  Motion från Rolf Carlson (SD) angående rekryteringsbonus 

Dnr KS 2018/00280  
 

6.  Motion från Anna Lena Heydar (S), Stefan Skoglund (S) och Louise 

Åsenfors (S) om att underlätta drogprevention 
Dnr KS 2019/00751  

 

7.  Redovisning av kostnader för den politiska organisationen 2018-

2019,uppdrag från kommunfullmäktige 2018-12-12 
Dnr KS 2020/00109  

 

8.  Kultur- och fritidsnämndens avrapportering av kommunfullmäktiges 

uppdrag om att flytta kulturskolan till Sinclair 
Dnr KS 2020/00100  

 

9.  Verksamhetsberättelse 2019 för demokratiberedningen 
Dnr KS 2020/00067  
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Föredragningslista Föredragande 

10.  Ändring av ansvar för Backamo flygfält 
Dnr KS 2020/00041  

 

11.  Kompletterande beställning för byggnation av ny brandstation i 

Ljungskile 

Dnr KS 2020/00143  

 

12.  Samverkansavtal samhällsfastigheter 
Dnr KS 2020/00148  

 

13.  Marköverlåtelseavtal för Kvarter 3, Sundsstrand- blivande Forshälla-

Sund 1:232, 1:268 och 1:270 
Dnr KS 2020/00110  

 

14.  Avsägelse från Fatima Ali Ismaiel (KD) för uppdraget som ersättare i 

barn och utbildningsnämnden 
Dnr KS 2020/00159  

 

15.  Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2020 

 
Dnr KS 2020/00001  

 

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

 

 

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

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

Jansson tel. 0522-69 51 44. 

 

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

hygienartiklar. 

 

Kommunfullmäktiges sammanträden filmas, med fokus på talarstolen och kommunfullmäktiges 

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

 
Kan du inte närvara? 

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

sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se 

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

tel. 0522-69 51 44.  

 

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

kommunledningskontoret (e-post eller telefon se ovan). 

 

Interpellationer 

Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till 

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

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

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

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

senast dagen före sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret, 

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

 

Motioner 

Ny motion skall lämnas till kommunledningskontoret, administrativa 

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

upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv 

kopiera upp om det skall lämnas på sammanträdet. 

 

Allergi, astma, doftöverkänslighet 

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

eller andra starkt doftande hygienartiklar.  

Ta inte med citrusfrukter och nötter. 
 

Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? 

Hör av dig till Sebastian Johansson   

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

mailto:kommunledningskontoret@uddevalla.se
mailto:sebastian.johansson@uddevalla.se


 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr KS 2019/00216  

Motion från Paula Berger (S), Anna-Lena Heydar (S) och Carina 
Åström (S) om att den politiska organisationen är satt innan 
kommande mandatperiod 

Sammanfattning 

Paula Berger (S) m.fl. har inkommit med motion om att inför kommande mandatperiod 

tillse att den politiska organisationen är satt i god tid innan valdagen, samt att en 

arbetsgrupp utses för att arbeta med organisation och arvoden inför kommande 

mandatperiod. Förslagen motiveras bl.a. av det ger större trovärdighet i översynsarbetet 

om detta sker innan mandatperioden börjar.   

  

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2019 att tillsätta en arvodesberedning. Beredningen 

har påbörjat sitt arbete och hittills bl.a. påbörjat en genomgång nuvarande riktlinjer, 

inhämtat material från andra kommuner och ledamöterna har uppmanats återföra arbetet 

i sina respektive partigrupper. 

  

Någon arbetsgrupp för översyn av organisationen i övrigt är inte tillsatt och 

förvaltningen har heller inte ett sådant uppdrag. Vid vilken tidpunkt beslut om 

nämndorganisationen ska ske i kommunfullmäktige kan lämpligen överenskommas 

mellan partierna som där är representerade.      

 

Mikael Staxäng (M) och Paula Berger (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-05. 

Motion från Paula Berger (S) m.fl.      

Yrkanden 

Paula Berger (S): Bifall till motionen. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Paula Bergers (S) 

bifallsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att med ovan anse motionen besvarad.   

Reservation 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna 

yrkandet. 

 
Vid protokollet Sebastian Johansson 

Justerat 2020-02-28 av Christer Hasslebäck (UP), Ingemar Samuelsson (S) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-28 Sebastian Johansson  
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Motion från Paula Berger (S), Anna-Lena Heydar (S) och 

Carina Åström (S) om att den politiska organisationen är satt 

innan kommande mandatperiod 

Sammanfattning 

Paula Berger (S) m.fl. har inkommit med motion om att inför kommande mandatperiod 

tillse att den politiska organisationen är satt i god tid innan valdagen, samt att en 

arbetsgrupp utses för att arbeta med organisation och arvoden inför kommande 

mandatperiod. Förslagen motiveras bl.a. av det ger större trovärdighet i översynsarbetet 

om detta sker innan mandatperioden börjar.   

 

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2019 att tillsätta en arvodesberedning. Beredningen 

har påbörjat sitt arbete och hittills bl.a. påbörjat en genomgång nuvarande riktlinjer, 

inhämtat material från andra kommuner och ledamöterna har uppmanats återföra arbetet 

i sina respektive partigrupper. 

 

Någon arbetsgrupp för översyn av organisationen i övrigt är inte tillsatt och 

förvaltningen har heller inte ett sådant uppdrag. Vid vilken tidpunkt beslut om 

nämndorganisationen ska ske i kommunfullmäktige kan lämpligen överenskommas 

mellan partierna som där är representerade.       

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-05. 

Motion från Paula Berger (S) m.fl.       

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att med ovan anse motionen besvarad.    

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Respektive motionär 
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Sätt organisationen innan kommande mandatperiod 

När Uddevalla invånare gick till val i september 2018 gjordes antagandet att den 

politiska organisationen skulle se ut som den gjorde innan. Vanligtvis brukar en 
arvodeskommitte inför kommande mandatperiod med en representant från varje parti 

samlas för att se över kommunens arvoden. Inför valet 2018 gjordes ingen sådan 

översyn varpå alla antog att det fanns en acceptans för de gällande reglerna. 

Efter att Uddevalla fått en ny politisk ledning med 6 partier informeras det om att alla 
nämnder förutom Socialnämnden, samt ett antal bolagsstyrelser ska utökas med platser 

för att öka alla partiers insyn i det politiska arbetet. Det motsatte vi oss från 

Socialdemokraterna. Vi vet att efter valet 2006 var det också en kraftig utökning av 

politiska uppdrag då alliansen och uddevallapartiet styrde Uddevalla. 

Det som blir problematiskt med att förändra organisationen efter att en ny majoritet 

tillträtt är att det upplevs som oförutsägbart och godtyckligt. Det blir ett löjes skimmer 

över hela det politiska arbetet som drabbar hela synen på demokratin. Vi vet att det 
alltid fmns ett behov av att se över organisationen och eventuella arvoden. Det är 

viktigt att vår politiska verklighet överensstämmer med samhällets. Men för att ge ett 

mer pålitligt och trovärdigt översynsarbete i de olika organisationerna så bör 

organisationen vara satt innan kommande mandatperiod börjar. 

Förslag till beslut 

Med hänvisning till ovanstående text föreslår vi kommunfullmäktige besluta 

att 

att 

Inför kommande mandatperiod tillse att den politiska organisationen är 

satt i god tid innan valdagen 

en arbetsgrupp utses för att arbeta med organisation och arvoden inför 

kommande mandatperiod 

Socialdemokraterna 

Paula Berger 

Anna-Lena Heydar 

Carina Åström 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 48 Dnr KS 2019/00218  

Motion från Martin Pettersson (SD) om återgång till ett modernt 
system för felanmälan 

Sammanfattning 

Martin Pettersson inkom i mars 2019 med motion om att möjligheten att upprätta 

felanmälan med mobil applikation återinförs. 

  

Den app som tidigare fanns var kopplad mot systemet Infracontrol som tidigare 

användes av samhällsbyggnadsförvaltningen. Den togs bort i samband med att 

kontaktcenter öppnades.  

  

Kommunens nuvarande system för felanmälan är webbaserat. Webbsidan är responsiv, 

dvs den fungerar i mobilen, som en applikation. Kommunledningskontoret bedömer att 

lösningen med nuvarande e-tjänsten svarar bättre mot behoven och kan ge de funktioner 

som nämns i motionen. Kontaktcenter följer utveckling av en framtida e-tjänstplattform 

vilket kan innebära möjligheter att ytterligare förenkla felanmälningar.     

 

Martin Pettersson (SD), Stefan Skoglund (S), Niklas Moe (M), Annelie Högberg (S) 

och Jonas Sandwall (KD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-12. 

Motion från Martin Pettersson (SD).     

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Bifall till motionen. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD) 

bifallsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avslå motionen.   

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-02-28 av 

Christer Hasslebäck (UP), Ingemar Samuelsson (S) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-28 

Sebastian Johansson  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2019-08-15 Dnr KS 2019/00218 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Motion från Martin Pettersson (SD) om återgång till ett modernt 

system för felanmälan 

Sammanfattning 

Martin Pettersson inkom i mars 2019 med motion om att möjligheten att upprätta 

felanmälan med mobil applikation återinförs. 

 

Den app som tidigare fanns var kopplad mot systemet Infracontrol som tidigare 

användes av samhällsbyggnadsförvaltningen. Den togs bort i samband med att 

kontaktcenter öppnades.  

 

Kommunens nuvarande system för felanmälan är webbaserat. Webbsidan är responsiv, 

dvs den fungerar i mobilen, som en applikation. Kommunledningskontoret bedömer att 

lösningen med nuvarande e-tjänsten svarar bättre mot behoven och kan ge de funktioner 

som nämns i motionen. Kontaktcenter följer utveckling av en framtida e-tjänstplattform 

vilket kan innebära möjligheter att ytterligare förenkla felanmälningar.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-12. 

Motion från Martin Pettersson (SD).      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen.    

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Expediera till 

Martin Pettersson (SD) 

Kontaktcenter 
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2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 49 Dnr KS 2018/00280  

Motion från Rolf Carlson (SD) angående rekryteringsbonus 

Sammanfattning 

Rolf Carlsson (SD) inkom 2018-04-09 med en motion om att införa rekryteringsbonus 

för svårrekryterade tjänster i Uddevalla kommun. Motionären vill att 

kommunfullmäktige ställer sig bakom ett beslut om att införa rekryteringsbonus i 

kommunens samtliga förvaltningar. 

Förvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till Uddevalla kommuns nya 

kompetensförsörjningsstrategi som antogs 2019-05-29.  Personalavdelningen arbetar 

kommunövergripande med rekryteringsutmaningarna som är en del av 

kompetensförsörjningen. 

Samt med hänvisning till personalpolitiska programmet, kreativitetssystemet som 

bygger på en struktur att medarbetare ska uppmärksammas och belönas som bidrar med 

kreativa och nya förslag som utvecklar den kommunala verksamheten efter de behov 

som kommunens invånare har.  

 

Rolf Carlson (SD), Martin Pettersson (SD) och Monica Bang Lindberg (L) yttrar sig i 

ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-09 

Bestämmelse om kompetensförsörjningsstrategi 2019-05-29 

Motion om att införa rekryteringsbonus 2018-04-09  

Uddevalla kommuns kreativitetssystem   

Yrkanden 

Rolf Carlsson (SD) och Martin Pettersson (SD): Bifall till motionen. 

 

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

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Monica Bang Lindbergs (L) yrkande mot Martin 

Petterssons (SD) bifallsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla Monica Bang 

Lindbergs (L) yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avslå motionen om att införa rekryteringsbonus för svårrekryterade tjänster med 

hänvisning till att Uddevalla kommun arbetar strategiskt och kommunövergripande med 

frågan som en del av kompetensförsörjningsutmaningarna enligt vår 

kompetensförsörjningsstrategi ”det livslånga lärandet, 1-70år”.  

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna 

yrkandet. 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-02-28 av 

Christer Hasslebäck (UP), Ingemar Samuelsson (S) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-28 

Sebastian Johansson  
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Handläggare 

Melisa Nilsson 

Utvecklingsstrateg kompetensförsörjning 

Melisa.nilsson@uddevalla.se 

Telefon 0522-697791 

 
 

 

  

Svar på motion om rekryteringsbonus i Uddevalla kommun 

från Rolf Carlson (SD)  

Sammanfattning 

Rolf Carlsson (SD) inkom 2018-04-09 med en motion om att införa rekryteringsbonus 

för svårrekryterade tjänster i Uddevalla kommun. Motionären vill att 

kommunfullmäktige ställer sig bakom ett beslut om att införa rekryteringsbonus i 

kommunens samtliga förvaltningar. 

 

Förvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till Uddevalla kommuns nya 

kompetensförsörjningsstrategi som antogs 2019-05-29.  Personalavdelningen arbetar 

kommunövergripande med rekryteringsutmaningarna som är en del av 

kompetensförsörjningen. 

Samt med hänvisning till personalpolitiska programmet, kreativitetssystemet som 

bygger på en struktur att medarbetare ska uppmärksammas och belönas som bidrar med 

kreativa och nya förslag som utvecklar den kommunala verksamheten efter de behov 

som kommunens invånare har. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-09 

Bestämmelse om kompetensförsörjningsstrategi 2019-05-29 

Motion om att införa rekryteringsbonus 2018-04-09  

Uddevalla kommuns kreativitetssystem    

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen om att införa rekryteringsbonus för svårrekryterade tjänster med 

hänvisning till att Uddevalla kommun arbetar strategiskt och kommunövergripande med 

frågan som en del av kompetensförsörjningsutmaningarna enligt vår 

kompetensförsörjningsstrategi ”det livslånga lärandet, 1-70år”. 
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Peter Larsson                                                     Melisa Nilsson 

Kommundirektör                                               Utvecklingsstrateg kompetensförsörjning 

Skickas till 

Motionären 





UaFS     
  Blad 1 

BESTÄMMELSE OM KOMPETENSFÖRSÖRJINGSSTRATEGI 
 
Antaget av kommunstyrelsen den 29 maj 2019 § 144 
 
Kompetensförsörjningsstrategi 
Kompetensförsörjning är en av kommunens viktigaste frågor. För att kunna uppfylla 
vårt uppdrag enligt kommunallagen behöver vi ha ett brett och förankrat arbete kring 
kompetensförsörjning så vi inte riskerar att få en ineffektiv hantering av våra uppdrag 
och arbetssätt eller riskerar rättssäkerheten. 
 
Synsätt 
Uddevalla kommun har tagit ett helhetsgrepp kring kompetensförsörjning och har en 
bred syn på vad som ska inkluderas i kompetensförsörjningsarbetet för att få en så 
goda resultat och så stor synergieffekt som möjligt.  
Uddevalla kommuns synsätt på kompetensförsörjning är ”Det livslånga lärandet – 1-
70 år”. Det inkluderar både ett medarbetarfokus och ett medborgarfokus. 
Synsättet syftar till att generera en god kännedom om Uddevalla kommun både som 
attraktiv arbetsgivare och som kommun att leva, arbeta och bo i – Liv, Lust & Läge! 
 
Arbetssätt och Verktyg 
Arbetet med kompetensförsörjning kommer organiseras på ett effektivt och 
kvalitativt sätt utifrån synsättet och leds av aktuella funktioner så som exempelvis 
HR-strateg för kompetensförsörjning (fokus medarbetare), SSA utvecklare (fokus 
elever/näringsliv) samt representant från AMA/HCB (fokus medborgare/näringsliv). 
Ytterligare arbetssätt och verktyg kommer ha sin utgångspunkt i denna 
kompetensförsörjningsstrategi så som exempelvis kompetensförsörjningsprocess, 
kompetensförsörjningsplaner eller chefs och ledarplattform. 
Syftet är att skapa förutsättningar för Uddevalla kommun, både som kommun och 
som arbetsgivare att ge barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till ett gott 
arbetsliv i Uddevalla kommun. 
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KREATIVITETSSYSTEM/ACA  

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO Utvecklingsavdelningen 
0522-69 60 00 0522-69 60 01 5494-3907 

 
Stadshuset 
Varvsvägen 1    

www.uddevalla.se 

451 81  UDDEVALLA 
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Uddevalla kommuns kreativitetssystem / Den goda arbetsplatsen 
 

Inledning 

 
Uddevalla – där människor växer och erbjuds god livskvalitet. Det är den övergripande visionen för 
Uddevalla kommun. För att nå dit krävs att våra medarbetare trivs, är delaktiga i verksamheten och 
känner sig stolta över att kunna ge Uddevallas invånare uppskattad service.  
 
Strategisk plan ger grunden för arbetet genom önskat läge i fokusområde kund: ”…vi alla känner oss 
stolta, trygga, delaktiga och ges möjlighet att visa egen handlingskraft” med strategin ”Vi ska i våra 
kommunala verksamheter erbjuda valfrihet och kvalitet” och i fokusområde medarbetare: ”…våra 
medarbetare trivs, utvecklas och känner sig stolta över att ge god service” med strategin ” Vi ska 
skapa en god arbetsmiljö där medarbetare får möjlighet att realisera kreativa förslag”. Vidare beskrivs 
att ”Vi ska bejaka den enskilde medarbetarens initiativförmåga och kreativitet, delaktighet och 
möjlighet att påverka. Goda insatser ska belönas.” 
 
Det personalpolitiska programmet anger att vi skall vara en bra arbetsgivare genom att lyssna och ta 
tillvara de idéer och intressen som finns hos medarbetarna, men också stimulera till eget 
ansvarstagande, skapa delaktighet och se till att medarbetarna blir sedda och bekräftade.  
 
För att förstärka detta har kommunen tagit fram ett kreativitetssystem som bygger på en struktur som 
fångar in, dokumenterar, skapar dialog kring förslag och idéer som utvecklar och förbättrar den 
kommunala verksamheten i Uddevalla. Det skall på ett snabbt sätt uppmärksamma och belöna 
medarbetare eller grupper av anställda som gör goda arbetsprestationer och/eller kommer med 
kreativa förslag. Med kreativa förslag avses förslag som utvecklar den kommunala verksamheten efter 
de behov som kommunens invånare har och som ligger inom den kommunala kompetensen.  Systemet 
bygger på redan befintliga delar som finns i kommunen. Uppföljning och redovisning av resultatet 
sker enligt angiven struktur. 
 
 

Syfte 

Syftet med systemet är att ge arbetsledningen på olika organisatoriska nivåer en struktur som gör det 
enkelt att hantera förslag, genomföra och belöna det som leder till förbättringar  
 

Utgångspunkter 

Samverkan Uddevalla, SAM 08, är ett lokalt kollektivavtal. Avtalet anger en struktur som ger 
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möjlighet till dialog och kommunikation mellan medarbetare och arbetsledning. Grunden i avtalet 
bygger på att de som vet mest och bäst om den egna enhetens verksamhet och arbetsorganisation är de 
som arbetar där. Avtalet utgör en plattform där möjlighet ges att fånga och pröva idéer med hjälp av 
de tre ingående delarna:  

 medarbetarsamtal 
 arbetsplatsträffar  
 samverkansgrupper  

 
I de tre olika samverkansformerna sker den mer vardagliga, arbetsplatsnära utvecklingen där idéer 
prövas och utvecklas. Kreativitetssystemets delar är ett sätt att lyfta upp/stimulera kreativiteten samt 
att synliggöra, belöna och sprida goda exempel. 
 
 

Beskrivning av kreativitetssystemets 4 delar 

Här nedan beskrivs kort de fyra delar som kreativitetssystem består av och som förvaltningarna kan 
använda sig av. Mer information finns i bilagorna. 

Förslagsverksamheten (fångar, prövar och ev belönar) bilaga 1 

Enskild eller grupp lämnar in förslag som prövas. Om förslaget är går att realisera genomförs det fullt 
ut och ev. effektivisering tillkommer förslagsställaren/na (bilaga 1)  

Prestations- och innovationsbidrag, s k PRI-bidrag (fångar och prövar/genomför) bilaga 2 

Bidraget syftar till att stimulera kreativitet och utveckling inom verksamheten och kan ges till 
verksamheter som gör något innovativt dvs. arbetar med ett nytänkande och/eller gjort en prestation 
som arbetsplatsen är stolt över (bilaga 2). 
 

Årets medarbetare/ arbetsgrupp(årets prestation)/ chef (belönar och synliggör) bilaga 3 

Varje förvaltning utser årets medarbetare/arbetsplats och årliga kriterier för priset fastställs. 
Kriterierna skall spegla det behov av utveckling för förvaltningen som just nu råder (bilaga 3). 
 

Belöningssystemet (belönar och synliggör) bilaga 4 

Systemet är till för att synliggöra och uppmärksamma goda arbetsinsatser, goda förebilder och 
kreativa lösningar som utvecklar den kommunala verksamheten utifrån de behov som kommunens 
invånare har. Observera att belöning även kan ges av chef till medarbetare i andra förvaltningar som 
deltagit i chefens egna verksamheter. Samråd med medarbetarens ordinarie chef skall göras innan 
beslut om belöning (bilaga 4). 
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Uppföljning  

Uppföljning av kreativitetssystemets effekter sker inom två områden: medarbetares nöjdhet och 
ledarskapet inom kommunen. Uppföljningen genomförs av kommunledningskontoret. 
 

Uppföljning av medarbetarens nöjdhet   

Vartannat år genomförs en omfattande övergripande medarbetarenkät/arbetsmiljöenkät bland samtliga 
anställda. Undersökningen redovisar bland annat medarbetarnas nöjdhet på kommunnivå ned till 
enskild arbetsplats. Ett påstående i medarbetarenkäten är aktuellt för uppföljning av 
kreativitetssystemet: ”Mina tankar, intressen och idéer om arbetet tas tillvara på ett bra sätt”. 
 

Uppföljning av ledarskapet  

Varje år sker en ledarfeedback i form av en enkät. Denna fylls i av medarbetare och ledarens närmaste 
chef och på så sätt ges ledaren feedback över sitt ledarskap. Två påståenden i ledarfeedbacken är 
aktuella för uppföljning av kreativitetssystemet: ”Min chef arbetar med egna och andras idéer för att 
utveckla verksamheten” och ”Min chef är demokratisk, söker skapa delaktighet och ansvarstagande”.  
 

Utvärdering av kreativitetssystemet 

En utvärdering av kreativitetssystemet kommer att göras under år 2012. 
 

Stöd från personalavdelningen 

Vid frågor rörande kreativitetssystemet och dess olika delar kan personalavdelningen kontaktas.  
 
Personalavdelningen, kommunledningskontoret, samordnar kreativitetssystemet och tillhandahåller 
information och stöd om tillvägagångssätten för de olika delarna. Vidare ansvarar 
personalavdelningen även för redovisning av hur delarna används. Detta görs i kommunens 
årsredovisning, på Insidan och på Inblicken. 
 
Personalavdelningen har tre stycken Idé-spel som kan användas av verksamheterna som hjälp vid 
problemlösningar och förbättringsåtgärder. Personalavdelningen har utbildat fem spelledare som kan 
leda spelet. Även FAS verktyget kan användas i kreativitetsarbetet. Personalavdelningen har resurser 
som stöd till fortsatt användning av verktyget för de arbetsplatser som så önskar. 
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BILAGA 1 

Riktlinjer för förslag (förslagsverksamhet) 

 
 

Syfte 

För att stödja och stimulera utvecklingsarbetet av verksamheterna är förslagsverksamhet ett verktyg 
för att tillvarata kreativa och goda lösningar på detta. 

 

Tillvägagångssätt 

Ett förslag skall tillföra kommunen något nytt och krävt ett visst självständigt idéarbete. Det skall 
innebära ett förslag att förbättra någonting och anvisa hur denna förbättring kan åstadkommas samt ge 
en kostnadsminskning eller ökad kvalité utan kostnadsökning. 
 
Ersättning ges till förslag som uppfyller: 

 att kommunen skall kunna tillgodogöra sig förslaget 
 att förslaget har påvisbara fördelar för kommunen 
 att förslaget innebär en prestation utöver förslagsställarens normala arbete 

 
Ersättning ges ej för förslag som ingår i en anställds arbetsuppgifter eller om den anställde erhållit 
särskilt uppdrag att utarbeta – ensam eller i grupp.  
 
I de fall ett förslag ligger delvis utom arbetsuppgiften eller uppdrag kan en jämkad ersättning ges. 
Ersättning sätts då i storleksordning på den jämkade delen som ligger utanför 
arbetsuppgiften/uppdraget. Exempel är att 60% av förslaget ligger utanför det ordinarie arbetet vilket 
gör att förslagsställaren erhåller 60% av den framtagna besparingen. 
 
Ersättningen utbetalas av den förvaltning som får fördelar av förslaget. Avser förslaget flera 
förvaltningar delar dessa på kostnaden för ersättningen. 

 
Ersättningen kan ges enligt procentuell beräkning eller skälighetsbedömning. 
 
Om förslaget innebär en besparing som kan beräknas eller uppskattas på ett säkert sätt skall 
förslagsställaren ersättas med hälften av nettobesparingen för ett helt år. Hänsyn skall tas till 
eventuella avskrivningar för investeringar inklusive engångskostnader. 
Visar det sig i efterhand att förslaget gett avsevärt större besparing än man först räknat med skall 
tilläggsersättning betalas ut som motsvarar skillnaden i den erhållna ersättningen och besparingens 
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nettokostnadsminskning. Detta skall aktualiseras senast två år efter att förslaget genomförts. 
Är det flera förslagsställare får dessa dela på nettobesparingen. 
 
Om besparingen inte kan beräknas eller uppskattas skall förslaget bedömas som värdefullt, mycket 
värdefullt eller utomordentligt värdefullt. 
 
Ersättningsnivåerna: 
 
Värdefullt   2000-5000 kr 
Mycket värdefullt  5001-7000 kr 
Utomordentligt värdefullt  7001-10 000 kr 
 
Ersättningsnivåerna uppräknas årligen med den genomsnittliga löneökningen för kommunens 
anställda. 
 
För förslag som tidigare bedömts som utomordentligt värdefullt, men där ersättningen visar sig vara 
uppenbart för låg i förhållande till ersättningens värde, kan högre ersättning utgå. Detta skall 
aktualiseras senast två år efter att förslaget genomförts. 
 
Kommunens medarbetare lämnar och beskriver förslaget på ”förslagslådan” som finns på Inblicken. 
Personalavdelningen tar emot förslaget och samordnar och administrerar att berörd befattningshavare 
får yttra sig över förslaget samt att förslaget skickas till beslutsfattare. 

Beslutsordning 

Ersättning upp till 10 000 kr beslutas av förvaltningschef. Ersättning över 10 000 kr upp till 50 000 kr 
beslutas av kommundirektören. Belopp därutöver beslutas av Personalutskottet. 
 

Personalavdelningens uppföljning 

Personalavdelningen ansvarar för hantering av förslagsverksamheten och dess dokumentation. 
 



KREATIVITETSSYSTEM 7 (11)

 

 
 

2009-04-29 

 

 

KREATIVITETSSYSTEM/ACA 

      
   

 
 

   
 

 

 

BILAGA 2 

Prestations- och innovationsbidrag (PRI-bidrag) 

 

Syfte 

Bidraget ska stimulera kreativitet och utveckling inom verksamheten. Varje förvaltning budgeterar en 
total summa för bidraget och fattar beslut om vilket maximalt belopp som kan tilldelas per tillfälle. 
 

Tillvägagångssätt 

Bidrag kan utbetalas till verksamheter (arbetsgrupper) som: 
- gör något innovativt dvs. arbetar med nytänkande. Det kan gälla ett nytt sätt att arbeta med 

kunder, ett nytt sätt att introducera personal, redovisa resultat. Det viktiga är att åtgärden inte 
har gjorts tidigare 

- gjort en prestation dvs. gör något som arbetsplatsen är stolt över. Det kan vara något man 
genomfört i det dagliga arbetet, en resultatförbättring i relation till budgeten, omläggning av 
arbetet som höjer kvaliteten etc.  

 
Bidraget kan utgå till kostnader för vikarie, studieresa, extrapersonal, utbildningskostnader, 
trycksaker, föreläsare mm. Allmänna studieresor i fortbildningssyfte omfattas ej. Beviljade medel kan 
inte flyttas över till nästa verksamhetsår. 
 

Beslutsordning 

En ansökan ska alltid tas upp på arbetsplatsträffen och vara ordentlig förankrad i arbetsgruppen. En 
skriftlig ansökan med kostnadsberäkning sänds sedan till respektive avdelningschef som tar med sig 
ansökan till förvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningschefen fattar det formella beslutet. Ansökan 
kan ske när som helst under året men beslut fattas vid två tillfällen, mars och oktober. 
 
Efter avslutat arbete ska en kortare skriftlig redovisning av vad man gjort och resultatet inlämnas till 
respektive avdelningschef eller ledningsgrupp. Redovisningar kommer att publiceras som goda 
exempel på Inblicken, informeras om på berörd APT, Insidan och ERFA-dagar på förvaltningen. 
 
 

Personalavdelningens uppföljning 

Personalavdelningen följer upp genom att information/kopia av beslut om PRI-bidrag med tillhörande 
motivering skickas till dem. 
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BILAGA 3 

Årets medarbetare / arbetsgrupp (årets prestation)/chef 

 

Syfte 

Syftet med utnämningen är att synliggöra och belöna medarbetare alternativt arbetsgrupp. 
 

Tillvägagångssätt 

Varje förvaltning utser årets medarbetare och/eller årets arbetsgrupp (årets prestation). Om 
förvaltningen är stor kan flera medarbetare (t ex en per avdelning i en stor förvaltning) / arbetsgrupper 
utses. Förvaltningen kan bestämma tema/kriterie som ska gälla för året t ex bästa bemötande, 
nytänkande el dylikt. Verksamhetens behov av utveckling ska alltid vara vägledande för val av 
ev.tema. Nominering görs av medarbetare. Nedan följer ett praktiskt exempel. 
 
Exempel från avdelningen för särskilda boenden, socialtjänsten: 

 Avdelningen har en årlig ERFA-dag där årets medarbetare och årets arbetsgrupp(årets 
prestation) tillkännages 

 Nomineringsblankett med tydliga anvisningar om årets tema och vilka kriterier som gäller för 
nomineringen skickas ut tillsammans med inbjudan till ERFA-dagen. 

 Alla medarbetare inom avdelningen har möjlighet att nominera till årets medarbetare, med en 
tydlig motivering för förslaget 

 Alla medarbetare inom avdelningen har möjlighet att nominera till årets arbetsgrupp (årets 
prestation) med en tydlig motivering för förslaget 

 
 

Beslutsordning 

Nomineringar med motivering lämnas in av medarbetare. Därefter görs bedömning av berörd 
avdelningschef tillsammans med chefsgruppen alternativt ledningsgrupp beroende på 
förvaltningsstorlek. Årets medarbetare tilldelas extra lediga dagar och den arbetsgrupp som årets 
medarbetare tillhör tilldelas en summa till personalfrämjande åtgärder. Årets arbetsgrupp (årets 
prestation) tilldelas en summa till personalfrämjande åtgärder. Förvaltningen avgör hur många lediga 
dagar och vilken summa som ska utdelas. Förvaltningen sprider information kring utnämningen enligt 
egen rutin. Nedan följer ett praktiskt exempel. 
 
Exempel från avdelningen för särskilda boenden, socialtjänsten: 

 Avdelningschef tillsammans med verksamhetschefer sammanställer nomineringarna 
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 Bedömning görs av nominerade med hjälp av framtagen checklista över vad som ingår i 
uppgiften att vara kontaktpersonal 

 De nominerade tilldelas på ERFA-dagen enligt följande; 
- årets medarbetare tilldelas två dagars extra ledighet och arbetsgruppen i vilken medarbetaren 
ingår ges 2000 kr till personalfrämjande åtgärder 
- årets arbetsgrupp eller årets prestation tilldelas 5000 kr till personalfrämjande åtgärder 
- ett diplom med motivering utdelas till både årets medarbetare och årets 
arbetsgrupp/prestation 

 
 
 

Personalavdelningens uppföljning 

Personalavdelningen följer upp genom att information/kopia av beslut om årets medarbetare / årets 
arbetsplats med tillhörande motivering skickas till dem. 
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BILAGA 4 

Belöningssystem 

 

Syfte 

Att uppmuntra personal att tillföra verksamheten extraordinära insatser som leder till ett mervärde ex 
ökad effektivitet, bättre kvalitet, arbetsstillfredsställelse, bra förebild. 
 

Tillvägagångssätt och beslutsordning 

Arbetsledning beslutar om belöning enligt nedanstående bedömningskriterier och nivåer. 
 
Bedömningskriterier 
Prestationen ska ha tillfört verksamheten ett mervärde ex ökad kvalitet, ökad effektivitet, 
arbetsstillfredsställelse, bra förebild eller dylikt. 
 
1. Utfört en utomordentlig prestation i arbetet utöver vad som normalt kan förväntas av befattningen. 
 
2. Utfört en bra prestation i arbetet utöver vad som normalt kan förväntas av befattningen. 
 
3. Utfört en prestation i arbetet utöver vad som normalt kan förväntas av befattningen. 
 
Arbetsledningen beslutar ensidigt om ovanstående. Kostnad för belöningarna bär resp. förvaltning. 
 
Nivåer Delegation 
1. 5001-max 10 000 kr Förvaltningschef beslutar. Som alternativ till ersättning kan ges 3-5 dagar extra 
semester eller kurs eller liknande 
 
2. 1001-max 5000 kr Avdelningschef beslutar. Som alternativ till ersättning kan ges 1-2 dagars extra 
semester eller kurs eller liknande 
 
3. 200 -max 1000 kr Närmaste chef beslutar 
 
Nivåerna som anges skall läsas så att avdelningschefsnivån kan ge från 200 till 5000 kr och 
förvaltningschefen från 200 till 10 000 kronor.  
 
Anm: Ersättningen beskattas som inkomst. Kurs eller liknande aktivitet måste innehålla minst 6 
timmars schemalagda aktiviteter per arbetsdag för att det ej skall löneförmånsbeskattas. 
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Personalavdelningens uppföljning 

Efter att arbetsledningen beslutat att utge belöning i enlighet med någon av nivåerna nedan fyller 
chefen i blanketten (blanketten finns att hämta i PA-handboken under rubriken blanketter). 
Belöningssystemet som lämnas till handläggare på personalavdelningen.  
 
Handläggaren ser sedan till att ersättningen/extra semesterdagar kommer till lönesektionen för 
bearbetning. Belöningscheck kan fås av handläggaren som arbetsledningen kan använda vid 
tillkännagivandet av belöningen till den anställde. Utdelningen bör ske i samband med ex. APT eller 
liknande.  
 
Personalavdelningen ser till att publicera och redovisa, på Inblicken samt på personaltidningen 
Insidan, de som fått ersättning enligt belöningssystemet och motivet för detta. Rapport till 
kommunstyrelsens styrkort sker varje tertial. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50 Dnr KS 2019/00751  

Motion från Anna Lena Heydar (S), Stefan Skoglund (S) och 
Louise Åsenfors (S) om att underlätta drogprevention 

Sammanfattning 

Anna Lena Heydar (S), m.fl. har inkommit med motion om utreda förutsättningarna för 

att samtliga gymnasieelever godkänner drogtest vid misstanke om narkotikapåverkan.  

I motionen förespråkas att ett liknande obligatoriskt godkännande av drogtester som 

elever som börjar på Östrabo yrkes skriver på ska gälla för alla gymnasieelever, samt att 

det förs en dialog med de fristående gymnasieskolorna för att öka enhetlighet för alla 

som börjar gymnasiet.  

  

Motionen har remissbehandlats av barn- och utbildningsnämnden. Av beslutsunderlagen 

framgår att det saknas lagstöd för en skola att tvinga en elev att genomgå ett drogtest. 

För att en elev ska kunna genomgå ett drogtest krävs att elev och vårdnadshavare 

frivilligt samtycker.  

  

Drogtester tillämpas regelbundet vid Uddevalla gymnasieskola om misstanke om 

droganvändande finns. Inom vissa yrkesprogram, till exempel fordon- och transport-

programmet, sker det regelbundna tester i årskurs två och tre. För elever som vid 

misstanke nekar drogtest finns möjligheter för rektor att begränsa elevens genomförande 

av utbildningen utifrån de arbetsmiljörisker som föreligger.  

  

Gymnasiechefen ser inget hinder mot att samtliga vårdnadshavare och elever vid 

Uddevalla gymnasieskola redan från årskurs ett tillfrågas om att lämna godkännande för 

drogtest. Denna rutin kommer därför att börja tillämpas från och med läsåret 2020/2021. 

Någon ytterligare utredning kring denna fråga krävs därför ej.  

  

Gällande dialog med de fristående gymnasieskolorna sker detta redan idag genom att 

det inryms inom uppdraget som de drogförebyggande samordnarna har. Kommunen kan 

dock inte kräva att de fristående enheterna tillämpar samma rutiner som kommunen.   

 

Stefan Skoglund (S) och Camilla Olsson (C) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-22. 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-12-10 § 153. 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-19.  

Motion från Anna Lena Heydar (S), Stefan Skoglund (S) och Louise Åsenfors (S) om 

att underlätta drogprevention.    

Yrkanden 

Camilla Olsson (C): Bifall till förslaget i handlingarna. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 50 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att med ovan anse motionen besvarad.   

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-02-28 av 

Christer Hasslebäck (UP), Ingemar Samuelsson (S) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-28 

Sebastian Johansson  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-01-22 Dnr KS 2019/00751 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Motion från Anna Lena Heydar (S), Stefan Skoglund (S) och 

Louise Åsenfors (S) om att underlätta drogprevention 

Sammanfattning 

Anna Lena Heydar (S), m.fl. har inkommit med motion om utreda förutsättningarna för 

att samtliga gymnasieelever godkänner drogtest vid misstanke om narkotikapåverkan.  

I motionen förespråkas att ett liknande obligatoriskt godkännande av drogtester som 

elever som börjar på Östrabo yrkes skriver på ska gälla för alla gymnasieelever, samt att 

det förs en dialog med de fristående gymnasieskolorna för att öka enhetlighet för alla 

som börjar gymnasiet.  

 

Motionen har remissbehandlats av barn- och utbildningsnämnden. Av beslutsunderlagen 

framgår att det saknas lagstöd för en skola att tvinga en elev att genomgå ett drogtest. 

För att en elev ska kunna genomgå ett drogtest krävs att elev och vårdnadshavare 

frivilligt samtycker.  

 

Drogtester tillämpas regelbundet vid Uddevalla gymnasieskola om misstanke om 

droganvändande finns. Inom vissa yrkesprogram, till exempel fordon- och transport-

programmet, sker det regelbundna tester i årskurs två och tre. För elever som vid 

misstanke nekar drogtest finns möjligheter för rektor att begränsa elevens genomförande 

av utbildningen utifrån de arbetsmiljörisker som föreligger.  

 

Gymnasiechefen ser inget hinder mot att samtliga vårdnadshavare och elever vid 

Uddevalla gymnasieskola redan från årskurs ett tillfrågas om att lämna godkännande för 

drogtest. Denna rutin kommer därför att börja tillämpas från och med läsåret 2020/2021. 

Någon ytterligare utredning kring denna fråga krävs därför ej.  

 

Gällande dialog med de fristående gymnasieskolorna sker detta redan idag genom att 

det inryms inom uppdraget som de drogförebyggande samordnarna har. Kommunen kan 

dock inte kräva att de fristående enheterna tillämpar samma rutiner som kommunen.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-22. 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-12-10 § 153. 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-19.  

Motion från Anna Lena Heydar (S), Stefan Skoglund (S) och Louise Åsenfors (S) om 

att underlätta drogprevention.     



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-01-22 Dnr KS 2019/00751 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att med ovan anse motionen besvarad.   

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Anna Lena Heydar (S) 

Stefan Skoglund (S) 

Louise Åsenfors (S) 

Barn- och utbildningsnämnden 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-12-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 153 Dnr BUN 2019/01147  

Kommunfullmäktiges remiss - Motion från Anna Lena Heydar 
(S), Stefan Skoglund (S) och Louise Åsenfors (S) om att 
underlätta drogprevention 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har remitterat en motion gällande att underlätta drogprevention på 

gymnasieskolan till barn och utbildningsnämnden. Motionärerna anser att det är en 

utmaning att vara ung idag samt konstaterar att det vid en undersökning av alkohol och 

droganvändning under 2016 i Uddevalla visade att över 20% av pojkar och nära 15% av 

flickor i åldern 17 år har använt narkotika. Motionärerna menar att ungdomars möjlighet 

att få tag på narkotika har ökat och att det framförallt är cannabis som är det vanligaste 

narkotikapreparatet. 

 

Motionen framför önskemålen att ett liknande obligatoriskt godkännande som elever 

som börjar på Östrabo yrkes skriver på, ska gälla för alla gymnasieelever, samt att det 

förs en dialog med de fristående gymnasieskolorna för att öka enhetlighet för alla som 

börjar gymnasiet.  

 

Motionärerna yrkar sammanfattningsvis att förutsättningarna för att samtliga 

gymnasieelever godkänner drogtest vid misstanke om narkotikapåverkan utreds.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-19  

Motion från Anna Lena Heydar (S), Stefan Skoglund (S) och Louise Åsenfors (S) om 

att underlätta drogprevention 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-10-09 § 255      

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som svar på kommunfullmäktiges remiss hänvisa till barn och utbildnings-

förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-19 av vilken framgår att från och med läsåret 

2020/2021 kommer samtliga vårdnadshavare till elever vid Uddevalla gymnasieskola 

redan från årskurs 1 att tillfrågas om att lämna medgivande till drogtest och att någon 

ytterligare utredning därför inte krävs. Vad gäller dialog med fristående gymnasieskolor 

sker detta redan eftersom det inryms inom uppdraget som drogförebyggande 

samordnare.     

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-12-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 153 

  
Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2019-12-16 

Roger Ekeroos (M), Niklas Moe (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-16 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedierat 2019-12-17 

Gymnasiekontoret 

Kommunfullmäktige 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(3) 

2019-11-19 Dnr BUN 2019/01147 

  

 

Handläggare 

Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson 

Telefon 0522-69 58 53 

stefan.einarsson@uddevalla.se 

 

Kommunfullmäktiges remiss - Motion från Anna Lena Heydar 

(S), Stefan Skoglund (S) och Louise Åsenfors (S) om att 

underlätta drogprevention 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har remitterat en motion gällande att underlätta drogprevention på 

gymnasieskolan till barn och utbildningsnämnden. Motionärerna anser att det är en 

utmaning att vara ung idag samt konstaterar att det vid en undersökning av alkohol och 

droganvändning under 2016 i Uddevalla visade att över 20% av pojkar och nära 15% av 

flickor i åldern 17 år har använt narkotika. Motionärerna menar att ungdomars möjlighet 

att få tag på narkotika har ökat och att det framförallt är cannabis som är det vanligaste 

narkotikapreparatet. 

 

Motionen framför önskemålen att ett liknande obligatoriskt godkännande som elever 

som börjar på Östrabo yrkes skriver på, ska gälla för alla gymnasieelever, samt att det 

förs en dialog med de fristående gymnasieskolorna för att öka enhetlighet för alla som 

börjar gymnasiet.  

 

Motionärerna yrkar sammanfattningsvis att förutsättningarna för att samtliga 

gymnasieelever godkänner drogtest vid misstanke om narkotikapåverkan utreds.       

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-19  

Motion från Anna Lena Heydar (S), Stefan Skoglund (S) och Louise Åsenfors (S) om 

att underlätta drogprevention 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-10-09 § 255       

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som svar på kommunfullmäktiges remiss hänvisa till barn och utbildnings-

förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-19 av vilken framgår att från och med läsåret 

2020/2021 kommer samtliga vårdnadshavare till elever vid Uddevalla gymnasieskola 

redan från årskurs 1 att tillfrågas om att lämna medgivande till drogtest och att någon 

ytterligare utredning därför inte krävs. Vad gäller dialog med fristående gymnasieskolor 

sker detta redan eftersom det inryms inom uppdraget som drogförebyggande 

samordnare.     

    



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(3) 

2019-10-15 Dnr BUN 2019/01147 

  

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Uddevalla Gymnasieskola har idag ett aktivt drogförebyggande arbete utifrån den 

handlingsplan som är utarbetad samt det aktiva arbete som kommunens drogföre-

byggare arbetar med tillsammans med skolans personal.  

 

Vad gäller möjligheten att genomföra drogtester måste bestämmelserna i 2 kap 6 § 

regeringsformen beaktas. Drogtester bedöms som ett kroppsligt ingrepp. Det saknas 

lagstöd för en skola att tvinga en elev att genomgå ett drogtest. För att en elev ska kunna 

genomgå ett drogtest krävs att elev och vårdnadshavare frivilligt samtycker till drogtest. 

Frivilligheten får inte bara vara formell utan måste även uppfattas som reell. Även om 

ett generellt medgivande har lämnats kan det återtas vid själva provtillfället.  

 

Skolan får inte utsätta en elev som inte vill låta sig drogtestas för direkta eller indirekta 

påtryckningar eller repressalier. I de fall en elev inte vill genomgå ett drogtest är det 

skolans sak att göra en riskbedömning av om eleven av säkerhetsskäl inte kan delta i ett 

visst utbildningsmoment.  
 

Drogtester tillämpas regelbundet vid Uddevalla gymnasieskola om misstanke om 

droganvändande finns. Inom vissa yrkesprogram, till exempel fordon- och transport-

programmet, sker det regelbundna tester i årskurs 2 och 3. 

 

Fram till att eleven är myndig är det vårdnadshavare som lämnar medgivande om 

drogtest. Vid flera gymnasieprogram får vårdnadshavare skriva på ett godkännande om 

att elev skall lämna drogtest. Erfarenheterna av detta aktiva arbete med drogtester vid 

misstanke eller som en gemensam policy inom ett program har visat på positiva 

effekter. Det finns till exempel inom fordonsprogrammet betydligt färre elever idag som 

testas positivt. För elever som vid misstanke nekar drogtest finns, som framgår ovan, 

möjligheter för rektor att begränsa elevens genomförande utav utbildningen utifrån de 

arbetsmiljörisker som föreligger.   

 

Motionärerna yrkar att förutsättningarna för att samtliga gymnasieelever godkänner 

drogtest vid misstanke om narkotikapåverkan utreds. Gymnasiechefen ser inget hinder 

mot att samtliga vårdnadshavare och elever vid Uddevalla gymnasieskola redan från 

årskurs 1 tillfrågas om att lämna godkännande för drogtest. Denna rutin kommer därför 

att börja tillämpas från och med läsåret 2020/2021. Någon ytterligare utredning kring 

denna fråga krävs därför ej.  

 

Gällande dialog med de fristående gymnasieskolorna sker detta redan idag genom att 

det inryms inom uppdraget som de drogförebyggande samordnarna har. Detta samarbete 

fungerar väl. Kommunen kan dock inte kräva att de fristående enheterna tillämpar 

samma rutiner som kommunen, men dialog i frågan sker.   

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

3(3) 

2019-10-15 Dnr BUN 2019/01147 

  

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Stefan Einarsson  

Förvaltningschef Verksamhetschef gymnasiet  

Expediera till 

Kommunfullmäktige  
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MOTION

Uddevalla 2019-10-14

Socialdemokraterna i Uddevalla

Anna-Lena Heydar

Stefan Skoglund

Louise Äsenfors

U nderlätta drogprevention

Att vara ung idag är en utmaning. Det snabba samhället med enormt informationsflöde
och tillgång till allt innebär också att för många blir det svårt att navigera rätt under
uppväxten. Då är det viktigt att samhället finns som stöd och hjälp vid olika vägval.

På Uddevallagymnasieskola får tex eleverna på östrabo yrkes sedan några år godkänna

drogtester vid misstanke om förekomst av narkotikapåverkan. Orsaken till att det sker just
på Östrabo Yrkes beror på arbetsmiljön och förekomst av många maskiner som kan bli
farliga vid felhantering.

Vid undersökning i Uddevalla av alkohol och droganvändning under 2016 visade det sig att
över 20% av pojkar och nära L5% av flickor i åldern 17 är har använt narkotika. Statistiken
visar att ungdomars möjlighet att få tag på narkotika har ökat och det är framförallt
cannabis som är i särklass vanligaste narkotikapreparatet. lndikationer visar i landet att
narkotiska preparat ökar bland ungdomar.

För att klara av det preventiva arbetet måste också kunskapen finnas. I den drogpolicy
som uddevalla gymnasieskola har är det frivilliga drogtester som gäller men skallvifå en
generell drogpreventiveffekt behöver det vara obligatoriskt och gälla alla. Därför vill vi att
ett liknande obligatoriska godkännandet som elever får skriva på innan de börjar
utbildning på östrabo Yrkes ska gälla för hela alla gymnasieelever. Vi föreslår även att
dialog förs med de fristående gymnasieskolor för att det ska bli en enhetlighet för alla som
börjar gymnasiet. Att tidigt komma till rätta med initial droganvändning kan hjälpa
ungdomar att välja en god framtid.

Viyrkar

Att utreda förutsättningarna för att samtliga gymnasieelever godkänner
drogtest vid misstanke om narkotikapåverkan



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Dnr KS 2020/00109  

Redovisning av kostnader för den politiska organisationen 
2018-2019, uppdrag från kommunfullmäktige 2018-12-12 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 om förändringar av antalet förtroendevalda i 

styrelser och nämnder enligt följande: 

  

1. Jävsutskottet: utökning av antal ledamöter från fem till sju. 

2. Kommunstyrelsen: utökning av antal ersättare från åtta till tio. 

3. Barn och utbildningsnämnden: utökning av antal ersättare från sju till nio. 

4. Kultur och fritidsnämnden: utökning av antal ersättare från sex till åtta. 

5. Samhällsbyggnadsnämnden: utökning av antal ersättare från sju till nio 

  

Kommunfullmäktige gav samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag att efter 2019 redovisa 

till kommunfullmäktige vilka merkostnader som den nya politiska organisationen 

medfört. Förutom ovanstående förändringar har justeringar gjorts i bl.a. 

kommunstyrelsens utskottsorganisation.  

  

Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning avseende åren 2018 och 2019. 

Samtliga kostnadsställen i kommunen ingår i sammanställningen. Följande konton är 

inkluderade: 

  

*5010-5018 arvoden till förtroendevalda 

*5141-5149 sjuklön och annan frånvaro förtroendevalda 

*5199 omställningsersättningar förtroendevalda 

*5303 ersättning för förlorad arbetsförtjänst, förtroendemän 

*5304 gruppmöten förlorad arbetsförtjänst, förtroendemän 

  

På kostnaderna har det sedan lagts på sociala avgifter. Kostnaden för 2018 uppgår till 

15,4 mkr inklusive sociala avgifter, medan utfallet för 2019 visar 20,3 mkr. Ökningen 

mellan åren är 4,9 mkr, varav 3,3 mkr avser kommunstyrelsen. I december 2019 tog 

kommunstyrelsen beslut om ökat kommunbidrag till nämnderna för deras ökade 

kostnader för politikerarvoden. Ramarna justerades då med drygt 4,2 mkr för 2019, 

respektive 2020.     

 

Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-03. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-12 § 298.     

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 51 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna redovisningen.    

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-02-28 av 

Christer Hasslebäck (UP), Ingemar Samuelsson (S) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-28 

Sebastian Johansson  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-02-03 Dnr KS 2020/00109 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Redovisning av kostnader för den politiska organisationen 

2018-2019, uppdrag från kommunfullmäktige 2018-12-12 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 om förändringar av antalet förtroendevalda i 

styrelser och nämnder enligt följande: 

 

- Jävsutskottet: utökning av antal ledamöter från fem till sju. 

- Kommunstyrelsen: utökning av antal ersättare från åtta till tio. 

- Barn och utbildningsnämnden: utökning av antal ersättare från sju till nio. 

- Kultur och fritidsnämnden: utökning av antal ersättare från sex till åtta. 

- Samhällsbyggnadsnämnden: utökning av antal ersättare från sju till nio 

 

Kommunfullmäktige gav samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag att efter 2019 redovisa 

till kommunfullmäktige vilka merkostnader som den nya politiska organisationen 

medfört. Förutom ovanstående förändringar har justeringar gjorts i bl.a. 

kommunstyrelsens utskottsorganisation.  

 

Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning avseende åren 2018 och 2019. 

Samtliga kostnadsställen i kommunen ingår i sammanställningen. Följande konton är 

inkluderade: 

 

*5010-5018 arvoden till förtroendevalda 

*5141-5149 sjuklön och annan frånvaro förtroendevalda 

*5199 omställningsersättningar förtroendevalda 

*5303 ersättning för förlorad arbetsförtjänst, förtroendemän 

*5304 gruppmöten förlorad arbetsförtjänst, förtroendemän 

 

På kostnaderna har det sedan lagts på sociala avgifter. Kostnaden för 2018 uppgår till 

15,4 mkr inklusive sociala avgifter, medan utfallet för 2019 visar 20,3 mkr. Ökningen 

mellan åren är 4,9 mkr, varav 3,3 mkr avser kommunstyrelsen.  

 

I december 2019 tog kommunstyrelsen beslut om ökat kommunbidrag till nämnderna 

för deras ökade kostnader för politikerarvoden. Ramarna justerades då med drygt 4,2 

mkr för 2019, respektive 2020.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-03. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-12 § 298.      



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-02-03 Dnr KS 2020/00109 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna redovisningen.     

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2018-12-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 298 Dnr KS 2018/00794  

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder; ändring av antal förtroendevalda med anledning av 
ny mandatperiod 

Sammanfattning 

Samverkansmajoriteten bestående av partierna Moderata samlingspartiet, 

Uddevallapartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, utgör 

majoritet i kommunfullmäktige. Företrädare för dessa partier har meddelat att man avser 

att göra förändringar i antalet ledamöter och ersättare i vissa nämnder och utskott vilket 

påverkar dokumentet reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder.  

  

De förändringar som majoriteten föreslår och som påverkar reglementena är följande: 

- Jävsutskottet: utökning av antal ledamöter från fem till sju. 

- Kommunstyrelsen: utökning av antal ersättare från åtta till tio. 

- Barn och utbildningsnämnden: utökning av antal ersättare från sju till nio. 

- Kultur och fritidsnämnden: utökning av antal ersättare från sex till åtta. 

- Samhällsbyggnadsnämnden: utökning av antal ersättare från sju till nio 

  

Antalet ordförande i nämnderna anges inte i reglementena. Kommunallagen föreskriver 

att fullmäktige ska bland nämndens ledamöter välja en ordförande och en eller två vice 

ordförande.  

  

Jävsutskottet regleras i § 12 i kommunstyrelsens reglemente. I stycket finns en 

hänvisning till KL 3 kap. 5 §. Denna paragraf motsvaras av nya kommunallagens 

paragraf 6 kap 7 §. Samma hänvisning finns i samhällsbyggnadsnämndens reglemente § 

4. I samband med ändring av reglementena i anledning av ovan föreslås att anpassning 

samtidigt görs till den nya kommunallagen. 

 

David Höglund Velasquez (V), Carina Åström (S), Carin Ramneskär (M), Johanna 

Ramneskär (M), Paula Berger (S), Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD), 

Christer Hasslebäck (UP), Jarmo Uusitalo (MP), Annelie Högberg (S), Rolf Jonsson 

(L), Camilla Olsson (C), Stefan Skoglund (S), Mikael Staxäng (M) och Jonas Sandwall 

(KD) yttrar sig i ärendet.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28 § 292. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-21.        

Yrkanden 

David Höglund Velasquez (V), Paula Berger (S) och Stefan Skoglund (S): avslag på 

kommunstyrelsens förslag enligt handlingarna. 

Ingemar Samuelsson (S) och Annelie Högberg (S): i första hand avslag på 

kommunstyrelsens förslag enligt handlingarna, i andra hand att tillägga att 

kommunstyrelsen efter 2019 ska redovisa till kommunfullmäktige vilka merkostnader 

som den nya politiska organisationen medfört.  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2018-12-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 298 
 

Christer Hasslebäck (UP), Jarmo Uusitalo (MP), Rolf Jonsson (L), Camilla Olsson (C), 

Mikael Staxäng (M) och Jonas Sandwall (KD): bifall till kommunstyrelsens förslag 

enligt handlingarna.        

Propositionsordning 

Ordförande ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag enligt handlingarna 

mot David Höglund Velasquezs (V) m.fl. avslagsyrkande och finner 

kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag enligt handlingarna.  

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag enligt handlingarna. 

Nej-röst för bifall till David Höglund Velasquezs (V) m.fl. avslagsyrkande.      

Omröstningsresultat 

Med 30 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag enligt handlingarna och 20 nej-

röst för bifall till David Höglund Velasquezs (V) m.fl. avslagsyrkande, 11 ledamöter 

avstår, beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag enligt 

handlingarna. 

 

Ja  Nej 

Mikael Staxäng (M)  Anna-Lena Heydar (S)  

Roger Ekeroos (M) Ingemar Samuelsson (S)  

Ingela Ruthner (M) Paula Berger (S)  

Niklas Moe (M) Stefan Skoglund (S)  

Gösta Dahlberg (M) Annelie Högberg (S)  

Jens Borgland (M) Kenneth Engelbrektsson (S)  

Camilla Josefsson (M) Marie-Louise Ekberg (S) 

Hosam Waarie (C) Sonny Persson (S)  

Elving Andersson (C)  Louise Åsenfors (S) 

Camilla Olsson (C)  Per-Erik Holmberg (S) 

Torsten Torstensson (C) Susanne Grönvall (S) 

Rolf Jonsson (L)  Tobias Andreasson (S) 

Roger Johansson (L) Susanne Börjesson (S) 

Maria Johansson (L) Glenn Patriksson (S) 

Gerd Andersson (L) Carina Åström (S) 

Karin Johansson (KD) Tommy Strand (S) 

Jonas Sandwall (KD)  David Höglund Velasquez (V)  

Christina Nilsson (KD) Anya Wrigman (V) 

David Sahlsten (KD)  Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

Jarmo Uusitalo (MP)  Ilir Kastrati (V) 

Karna Thomasdotter (MP)  

Lars Eide Andersson (MP) Avstår 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) Carin Ramneskär (M)  

Christer Hasslebäck (UP)  Johanna Ramneskär (M) 

Merja Henning (UP) Martin Pettersson (SD) 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2018-12-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 298 
 

Ja forts. Avstår forts. 

Bjarne Rehnberg (UP) Rolf Carlson (SD)  

Caroline Henriksson (UP) Rose-Marie Antonsson (SD) 

Kent Andreasson (UP) Thommy Carlin (SD) 

Majvor Abdon (UP) Elena Tibblin (SD) 

Lars Olsson (UP) Stefan Eliasson (SD) 

 Marjute Laine (SD) 

 Krzysztof Swiniarski (SD) 

 Corinne Bergström (SD)  

 

Propositionsordning forts. 

Ordförande ställer därefter proposition på Ingemar Samuelssons (S) m.fl. 

tilläggsyrkande och finner kommunfullmäktige bifalla yrkandet.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att revidera reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder så att nedan 

avsnitt/paragrafer ges där angiven lydelse: 

  

Reglemente för kommunstyrelsen 

 Organisation 

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 10 ersättare.  

§ 12 Utskott  
Under kommunstyrelsen ska finnas ett utskott med syfte att, på delegation från 

kommunstyrelsen, handlägga bl.a. ärenden som samhällsbyggnadsnämnden enligt 

kommunallagen 6 kap. 7 § är förhindrad att handlägga.  

Utskottet ska bestå av sju ledamöter och inga ersättare. 

  

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden  

Organisation  
Barn och utbildningsnämnden består av 13 ledamöter samt 9 ersättare. 

  

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden  

Organisation 
Kultur och fritidsnämnden består av 11 ledamöter och 8 ersättare. 

  

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden  

Organisation 
Samhällsbyggnadsnämnden består av 13 ledamöter och 9 ersättare 

§ 4 Ärenden som nämnden enligt kommunallagen 6 kap. 7 § är förhindrad att 

handlägga   



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2018-12-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 298 
Samhällsbyggnadsnämnden är, enligt kommunallagen 6 kap. 7 §, förhindrad att 

bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden 

företräder kommunen som part. Nämnden får inte heller utöva i lag eller annan 

författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver. 

Dessa ärenden ska istället avgöras av kommunstyrelsen.   

 

att kommunstyrelsen efter 2019 ska redovisa till kommunfullmäktige vilka 

merkostnader som den nya politiska organisationen medfört.        

 

Delat ej i beslut 

Carin Ramneskär (M) och Johanna Ramneskär (M) avstår från att delta i beslutet.  

 

Reservation 

Ledamöterna från (S)-gruppen och (V)-gruppen i kommunfullmäktige reserverar sig 

mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

 

 

 
Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2018-12-17 

Elving Andersson, Mikael Staxäng, Anna-Lena Heydar 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-12-18 intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2018-12-18 

Författningssamlingen 

Samtliga nämnder 

 

       

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 Dnr KS 2020/00100  

Kultur- och fritidsnämndens avrapportering av 
kommunfullmäktiges uppdrag om att flytta kulturskolan till 
Sinclair 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2020-2022 i uppdrag ”att genomföra 

kommunfullmäktiges beslut om att samlokalisera kulturskolan med annan verksamhet i 

Sinclair.” 

  

Kommundirektören gav berörda förvaltningschefer uppdraget att genomföra uppdraget 

med samordningsansvar från kommunledningskontoret.  

  

Kultur- och fritidsnämnden skriver i beslutsunderlagen att utredningens resultat är att 

teater, dans och bild samlokaliseras redan idag, dock med vissa brister. Exempelvis har 

kulturskolans dansverksamhet inte tillgång till omklädningsrummen.  

  

Musikverksamheten som i dagsläget bedrivs på Skolgatan 4 får ej plats i de nuvarande 

lokaler som estetiska programmet förfogar över och kan därför inte samlokaliseras. 

Utredningen visar dock att dans, teater, bild och film kan samlokaliseras i sin helhet 

med lokalanpassningar. Förstudie är nödvändig för vidare beslut angående anpassningar 

och kostnader. 

  

Kommunledningskontoret bedömer att eventuella behov avseende ovan nämnda 

samlokalisering får föras in i kommunens lokalprocess.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-12. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-01-22 § 5. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-07.     

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avsluta uppdraget i flerårsplan 2020-2022 benämnt ”genomföra 

kommunfullmäktiges beslut om att samlokalisera kulturskolan med annan verksamhet i 

Sinclair”.   

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-02-28 av 

Christer Hasslebäck (UP), Ingemar Samuelsson (S) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-28 

Sebastian Johansson  
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Kommunledningskontoret 
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2020-02-12 Dnr KS 2020/00100 

  

 

Handläggare 

Lokalstrateg Mattias Hagelberg 

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

 

Uppdrag från kommunfullmäktige till kultur och fritidsnämnden 

om att flytta kulturskolan till Sinclair 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2020-2022 i uppdrag ”att genomföra 

kommunfullmäktiges beslut om att samlokalisera kulturskolan med annan verksamhet i 

Sinclair.” 

 

Kommundirektören gav berörda förvaltningschefer uppdraget att genomföra uppdraget 

med samordningsansvar från kommunledningskontoret.  

 

Kultur- och fritidsnämnden skriver i beslutsunderlagen att utredningens resultat är att 

teater, dans och bild samlokaliseras redan idag, dock med vissa brister. Exempelvis har 

kulturskolans dansverksamhet inte tillgång till omklädningsrummen.  

 

Musikverksamheten som i dagsläget bedrivs på Skolgatan 4 får ej plats i de nuvarande 

lokaler som estetiska programmet förfogar över och kan därför inte samlokaliseras. 

Utredningen visar dock att dans, teater, bild och film kan samlokaliseras i sin helhet 

med lokalanpassningar. Förstudie är nödvändig för vidare beslut angående anpassningar 

och kostnader. 

 

Kommunledningskontoret bedömer att eventuella behov avseende ovan nämnda 

samlokalisering får föras in i kommunens lokalprocess.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-12. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-01-22 § 5. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-07.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avsluta uppdraget i flerårsplan 2020-2022 benämnt ”genomföra 

kommunfullmäktiges beslut om att samlokalisera kulturskolan med annan verksamhet i 

Sinclair”.    
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Peter Larsson Mattias Hagelberg 

Kommundirektör Lokalstrateg 

Skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomiavdelningen, planering och styrning 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-01-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KFN 2020/00001  

Avrapportering på uppdraget om att flytta Kulturskolan till 
Sinclair 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 §147, Flerårsplan 2020-2022, att ge Kultur 

och fritidsnämnden uppdraget att flytta Kulturskolans verksamheter till Sinclair. 

  

I ett inledande skede förtydligades uppdraget av Kommundirektören, att de lokaler som 

avses i uppdraget är de som Estetiska programmet har i dagsläget, och att ingen 

utökning av lokaler i övriga delar av byggnaden får ske. Det framgick inte i 

Kommunfullmäktiges uppdrag. 

  

Kommundirektören gav ansvar för uppdraget till Kommunledningskontorets 

lokalplanerare som därmed har ansvarat för planering och utredning. Hela utredningen 

har skett i nära samverkan med representanter från Kultur och fritids- och Barn och 

utbildningsförvaltningarna. Även representant från Samhällsbyggnadsförvaltningen har 

deltagit. Uppdraget från Kommundirektören var följande: 

  

 Utreda möjligheten att samlokalisera Kulturskolans verksamhet med gymnasiets 

estetiska program på Sinclair? 

 Flytten ses i ett perspektiv av sex till sju år så anpassning av lokalerna bör ur 

ekonomisk aspekt vara rimliga och återhållsamma? 

Kommunfullmäktiges beslut anger att det är Kultur o fritidsnämnden som fått uppdraget 

och därmed föreligger rapporteringsskyldighet från nämnden trots att ansvaret för 

utredningen fördelades till annan förvaltning. 

  

Teater, dans och bild samlokaliseras redan idag, dock med vissa brister. Exempelvis har 

Kulturskolans dansverksamhet inte tillgång till omklädningsrummen. 

Musikverksamheten som i dagsläget bedrivs på Skolgatan 4 får ej plats i de nuvarande 

lokaler som Estetiska programmet förfogar över. 

Utredningen visar därmed att dans, teater, bild och film kan samlokaliseras i sin helhet 

med lokalanpassningar, samt att musikverksamheten inte kan samlokaliseras.  

  

Förstudie är nödvändig för vidare beslut angående nödvändiga anpassningar samt 

kostnader. 

  

Utredning kring samma fråga genomfördes 2014 och kom fram till samma resultat som 

ovan. 

    

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-01-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-07     

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner rapporten och expedierar ärendet till 

Kommunfullmäktige med förslag om att avsluta uppdraget ”Flytta Kulturskolan till 

Sinclair”. 

  

  
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2020-01-24 

Monica Bang Lindberg, Torsten Torstensson   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 intygar 

Josefin Florell  

 

Skickat 2020-01-27 till 

Kommunfullmäktige 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2020-01-07 Dnr KFN 2020/00001 

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Kultur och Bibliotek Anna Svensson 

Telefon 0522-69 51 94 
anna.svensson@uddevalla.se 

 

Avrapportering på uppdraget om att flytta Kulturskolan till 

Sinclair 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 §147, Flerårsplan 2020-2022, att ge Kultur 

och fritidsnämnden uppdraget att flytta Kulturskolans verksamheter till Sinclair. 

 

I ett inledande skede förtydligades uppdraget av Kommundirektören, att de lokaler som 

avses i uppdraget är de som Estetiska programmet har i dagsläget, och att ingen 

utökning av lokaler i övriga delar av byggnaden får ske. Det framgick inte i 

Kommunfullmäktiges uppdrag. 

 

Kommundirektören gav ansvar för uppdraget till Kommunledningskontorets 

lokalplanerare som därmed har ansvarat för planering och utredning. Hela utredningen 

har skett i nära samverkan med representanter från Kultur och fritids- och Barn och 

utbildningsförvaltningarna. Även representant från Samhällsbyggnadsförvaltningen har 

deltagit. Uppdraget från Kommundirektören var följande: 

 

 Utreda möjligheten att samlokalisera Kulturskolans verksamhet med gymnasiets 

estetiska program på Sinclair 

 Flytten ses i ett perspektiv av sex till sju år så anpassning av lokalerna bör ur 

ekonomisk aspekt vara rimliga och återhållsamma 
 

Kommunfullmäktiges beslut anger att det är Kultur o fritidsnämnden som fått uppdraget 

och därmed föreligger rapporteringsskyldighet från nämnden trots att ansvaret för 

utredningen fördelades till annan förvaltning. 

 

Teater, dans och bild samlokaliseras redan idag, dock med vissa brister. Exempelvis har 

Kulturskolans dansverksamhet inte tillgång till omklädningsrummen. 

Musikverksamheten som i dagsläget bedrivs på Skolgatan 4 får ej plats i de nuvarande 

lokaler som Estetiska programmet förfogar över. 

Utredningen visar därmed att dans, teater, bild och film kan samlokaliseras i sin helhet 

med lokalanpassningar, samt att musikverksamheten inte kan samlokaliseras.  

 

Förstudie är nödvändig för vidare beslut angående nödvändiga anpassningar samt 

kostnader. 

 

Utredning kring samma fråga genomfördes 2014 och kom fram till samma resultat som 

ovan. 
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Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-07      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner rapporten och expedierar ärendet till 

Kommunfullmäktige med förslag om att avsluta uppdraget ”Flytta Kulturskolan till 

Sinclair”. 

 

   

Ärendebeskrivning 

Identifierade synergieffekter 

Det föreligger synergieffekter med en samlokalisering av vissa ämnen för både Barn 

och utbildningsförvaltningen och Kultur och fritidsförvaltningen. Dessa har sedan 

tidigare identifierats och förvaltningarna har på eget initiativ redan samlokaliserat dessa 

verksamheter. 

 

Ytterligare en positiv effekt av samlokalisering fullt ut är att verksamheterna delar på 

teknik, scenografi och annan utrustning i högre grad än idag. 

 

Identifierade utmaningar 
Det förhållandevis korta tidsperspektivet om sex till sju år är en utmaning i sig, då det 

påverkar särskilt kultur och fritidsnämndens verksamhet. Investeringar med korta 

tidsperspektiv ökar kostnaderna per år. Dessa ökade driftskostnader har i inte berörts i 

föreliggande utredning. Lokalhyra samt eventuellt delade kostnader avseende 

instrument och material kommer också att påverka de båda nämndernas budget. Om 

teknik, instrument och annat material ska delas mellan verksamheterna kommer det 

finnas behov av ny personal för att ha koll på utrustningen. Kulturskolans utrustning 

används inte bara inom husets väggar utan tas med vid konserter, skolspelningar etc.  

 

Gymnasieskolans krav på säkerhet och skalskydd står i bjärt kontrast till Kulturskolans 

helt öppna verksamhet. Exempelvis har gymnasieskolan regler kring att ungdomar och 

vuxna utan behörighet ej får vistas i skolans lokaler. Kulturskolans barn från 6 år ska 

vid samlokalisering vistas i lokalerna dagtid tillsammans med sina föräldrar.  

 

Elevantal inom främst gymnasieskolan varierar över tid. Utmaningen vid 

samlokalisering blir att Kulturskolans verksamhet som inte är lagstadgad riskerar att 

inte få plats om Estetiska programmets elevantal ökar. Utredningen har ej hanterat den 

frågan. 
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Schemaläggningen för båda verksamheterna blir kraftigt påverkad av samlokalisering. 

Estetprogrammets schemaläggning görs i helhetsbedömningar av hela gymnasieskolans 

behov. Dessutom i ett mycket tidigare skede än vad Kulturskolan har möjlighet till i och 

med terminsvisa kurser och kortkurser. Kulturskolans schemaläggning behöver i så fall 

integreras i gymnasiets struktur. 

 

Byggnaden Sinclair har brister både ur fastighetsperspektiv och verksamhetsperspektiv 

avseende exempelvis fuktproblem, tillgänglighet, planlösning, takhöjd, ventilation och 

ljudisolering/akustik. Radonmätning behöver genomföras och är redan beställd, utifrån 

nuvarande behov och redan genomförd samlokalisering. 

 

Gällande detaljplan innebär begränsningar för undervisande verksamhet vilket 

begränsar Estetiska programmets verksamhet redan idag. 

 

Parkeringssituationen runt Sinclair har inte utretts i föreliggande utredning. Dock har 

brist på yta vid samlokalisering identifierats. 

 

Möjligt att samlokalisera 
 

Dans 

All dansverksamhet är redan idag samlokaliserad i Estetiska programmets lokaler. 

Behov av omklädningsrum, gemensamt med gymnasieskolan, är identifierat. 

Behov av arbetsrum är identifierat 

Behov av ytterligare dans/teaterssal, gemensam med gymnasiet, är identifierat 

 

Teater 
All teaterverksamhet kan samlokaliseras i Estetiska programmets lokaler. Den är till 

största delen samlokaliserad redan dag. Behov av omklädningsrum, gemensam med 

dans, är identifierat. 

Behov av ytterligare teater/danssal, gemensam med gymnasieskolan, är identifierat 

Behov av utökat förråd, gemensam med gymnasieskolan, samt arbetsrum är identifierat. 

Gemensamma ytor för syateljé, snickeri, tvätt och förråd är möjligt. 

 

Bild 
All verksamhet är redan idag samlokaliserad i Estetiska programmets lokaler. Behov av 

gemensam keramikverkstad är identifierad. Behov av arbetsrum är identifierat. 

 

Film 
All filmverksamhet kan flyttas till Sinclair. Behov av arbetsrum är identifierat 

 

Förutsättningar för ovan samordningsmöjligheter är att förstudie genomförs, som får 

visa vilka anpassningar som är nödvändiga samt kostnader för det, och som sedan ligger 

till grund för beslut om investering i Kommunfullmäktige. 
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Ej möjligt att samlokalisera 
 

Musik 
All musikverksamhet kan i dagsläget inte samlokaliseras i Estetiska programmets 

lokaler och nödvändiga anpassningar skulle vara omfattande och därmed kostsamma. 

Hinder finns i form av lokalytor, ytornas utformning, schemaläggning samt 

förvaltningarnas olika verksamhetsuppdrag. Dessutom identifieras hinder i form av det 

skalskydd som gymnasieskolans verksamhet kräver samt bestämmelser enligt 

detaljplanen. Se identifierade utmaningar på föregående sida. 

 

Kulturskolan är en öppen verksamhet och musikeleverna har lektionstid viss 

förmiddagstid men i störst omfattning efter kl 13.00. När de yngsta barnen har tider är 

föräldrarna oftast med och väntar i Kulturskolans lokaler. Utredningen visar att detta 

leder till svårigheter då skolans verksamhet inte kan ha obehöriga barn och vuxna i 

lokalerna under skoltid. Kulturskolan kan inte ansvara för 6-12-åringar, utan sina 

föräldrar, som ensamma ska vistas i gemensamma lokaler tillsammans med 

gymnasieleverna.  

 

Kulturskolans musikverksamhet är omfattande, ca 500 barn och unga/vecka. Så som 

estetprogrammet är utformat lokalmässigt idag innebär det att Kulturskolans 

musikelever behöver röra sig i hela skolans utrymme och inte på begränsad yta som kan 

isoleras från andra. 

 

Då Kulturskolans musikverksamhet och Estetiska programmets verksamhet överlappar 

varandra mellan kl 13-16 innebär det större schemakrockar och samlokalisering skulle 

kräva schemaomläggningar där hela gymnasieskolan i så fall behöver vara involverad. 

Om gymnasieskolans elevantal ökar innebär det ytterligare svårigheter att få plats.  

 

En del av de musikrum som Estetiska programmet har är anpassade efter undervisning 

för enskild elev. Kulturskolan har pga lång kö under flera år arbetat med 

gruppundervisning för att minska kö och öka den sociala gemenskapen mellan barnen. 

Krav på samlokalisering i nuvarande lokaler skulle eventuellt innebära att Kulturskolan 

får gå tillbaka till enskild undervisning i högre grad och därmed ökar köerna igen. Det 

innebär också ett kliv tillbaka i Kulturskolans utveckling som skett i enlighet med 

regeringens kulturskoleutredning. Piano, gitarr och sång har längst kö, i dagsläget kan 

barn få vänta på plats i upp till 2 år, trots gruppundervisning. 

 

Utredningen visar att viss musikverksamhet såsom kör, orkester och slagverk skulle 

kunna samlokaliseras om ombyggnation sker. Det innebär dock att huvuddelen av 

musikverksamheten är kvar i Skolgatan 4 och Kulturskolans egna samverkanseffekter, 

samverkan mellan olika instrument och grupper, försvåras.  
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Övriga verksamheter i Kulturskolans lokaler på Skolgatan 4 samt Kungsgatan 32 

I Kulturskolans lokaler pågår också annan verksamhet än den i Kulturskolans regi. 

 

Kungsgatan 32 

Amatörteaterföreningen Studio 32 bedriver verksamhet i relativt stor omfattning i 

lokalerna. De förvarar också all rekvisita och kostym där. I lokalerna finns också en 

lajvförening som har regelbunden verksamhet och utöver det anordnas arrangemang av 

unga arrangörer. Kulturskolan och Socialtjänsten bedriver teaterverksamhet för personer 

med funktionsvariationer varje vecka. 

 

Skolgatan 4 

I lokalerna bedrivs fritidsgård med kulturaktiviteter en kväll/vecka. Dessutom bedriver 

ett flertal föreningar regelbunden verksamhet. Stadsmusikkåren och Kammarorkestern, 

kören Underbart och Tyrolerorkestern har repetitioner varje vecka. Främst de två 

förstnämnda föreningarna förvarar också instrument och övrig utrustning där. Utöver 

det anordnas arrangemang av unga arrangörer och andra aktörer. 

 

Föreningslivet kan ej samlokaliseras i estetprogrammets lokaler och det var heller inte 

uppdraget. Orsakerna är flera men främst beroende på att skolans skalskydd inte är 

utformat så att skolhuset kan hyras ut kvällar och helger. De förutsättningarna gäller för 

i stort sett alla skolhus i Uddevalla och är inte exceptionellt för just Estetiska 

programmet. 

 

Att tillhandahålla lokaler för Uddevallas föreningsliv är Kultur och fritidsnämndens 

ansvar. Om Kulturskolans verksamhet skulle flyttas får nämnden således ansvar för att 

ordna andra lokaler till föreningarna. Detta är behäftat med kostnader och svårigheter då 

kulturföreningarna redan idag befinner sig i akut läge avseende lokalbrist. Om två år 

avslutas dessutom Kulturhuset Bastionens hyreskontrakt.  

 

Parallell utredning kring lokaler för kultur ”Hus för kultur” har presenterats av Kultur 

och fritidsförvaltningen.  

 

 

 

 

Katarina Hansson Anna Svensson 

Kultur och fritidschef Avdelningschef Kultur 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 Dnr KS 2020/00067  

Verksamhetsberättelse 2019 för demokratiberedningen 

Sammanfattning 

Demokratiberedningen ansvarar för att bereda ärenden om utveckling och samordning 

av kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande samrådsorganens 

genomförande och utveckling, ansvara för och utgöra jury för Uddevalla kommuns 

demokratipris samt att initiera demokratiprojekt. I verksamhetsberättelsen beskrivs vad 

som är gjort inom ramen för beredningens ansvarsområde under 2019.     

Beslutsunderlag 

Demokratiberedningens protokoll, 2020-02-13 § 4 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-04 

Verksamhetsberättelse 2019 för demokratiberedningen, 2020-02-04 

Sammanställning medborgarförslag 2018, 2020-02-04  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

  

att godkänna informationen. 

  

  
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-02-28 av 

Christer Hasslebäck (UP), Ingemar Samuelsson (S) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-28 

Sebastian Johansson  

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Demokratiberedning 

 

2020-02-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2020/00067  

Verksamhetsberättelse 2019 för demokratiberedningen 

Sammanfattning 

Demokratiberedningen ansvarar för att bereda ärenden om utveckling och samordning 

av kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande samrådsorganens 

genomförande och utveckling, ansvara för och utgöra jury för Uddevalla kommuns 

demokratipris samt att initiera demokratiprojekt. I verksamhetsberättelsen beskrivs vad 

som är gjort inom ramen för beredningens ansvarsområde under 2019.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-04 

Verksamhetsberättelse 2019 för demokratiberedningen, 2020-02-04 

Sammanställning medborgarförslag 2018, 2020-02-04     

Beslut 

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige 

  

att godkänna informationen 

  

  
Vid protokollet 

Nina Möller 

 

Justerat 2020-02-18 

Elving Andersson, Ralph Steen 
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Handläggare 

Utvecklare Nina Möller 

Telefon 0522-69 60 24 
nina.moller@uddevalla.se 

 

Verksamhetsberättelse 2019 för demokratiberedningen 

Sammanfattning 

Demokratiberedningen ansvarar för att bereda ärenden om utveckling och samordning 

av kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande samrådsorganens 

genomförande och utveckling, ansvara för och utgöra jury för Uddevalla kommuns 

demokratipris samt att initiera demokratiprojekt. I verksamhetsberättelsen beskrivs vad 

som är gjort inom ramen för beredningens ansvarsområde under 2019.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-04 

Verksamhetsberättelse 2019 för demokratiberedningen, 2020-02-04 

Sammanställning medborgarförslag 2018, 2020-02-04      

Förslag till beslut  

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige 

 

att  godkänna informationen 

 

   

 

 

 

Peter Larsson Nina Möller 

Kommundirektör Utvecklare 
 



 

 

 

 
 

 
Verksamhetsberättelse 2019 för 

demokratiberedningen 

1 (10) 

2020-01-16 Dnr: 2020/00067  

 

 

 

Handläggare 

Utvecklare Nina Möller 

Telefon +46522696024 

nina.moller@uddevalla.se 

 

Kommunledningskontoret 

Ekonomiavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00   

    

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

Verksamhetsberättelse 2019 för demokratiberedningen 

Ledamöter 

Elving Andersson, C ordförande 

Louise Åsenfors, S vice ordförande 

Fredrik Södersten, M 

Ralph Steen, L 

Joceline Haddad, KD 

Sharif Baseey, S 

Martin Pettersson, SD 

Beredningens uppdrag 

 Bereda ärenden om utveckling och samordning av kommunens demokratiarbete 

 De kommunövergripande samrådsorganens genomförande och utveckling 

 Ansvara för och utgöra jury för Uddevalla kommuns demokratipris  

 Initiera demokratiprojekt 

 

l övrigt bereder beredningen de ärenden som fullmäktige beslutar att överlämna till den. 

Beredningen får även väcka ärenden i fullmäktige inom sitt ansvarsområde. 

Beredningen ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till dess 

uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som beredningen finner 

påkallade. 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Demokratiberedningen sammanträder en gång i månaden med uppehåll i januari, juni, 

juli och augusti. 

 

Bereda ärenden om utveckling och samordning av kommunens 

demokratiarbete 

 

Införandet av årlig medborgardag 

I september 2017 beslutade kommunfullmäktige, som ett svar på en motion om 

införandet av en årlig medborgardag, att man skulle se över möjligheterna för 



 

 

 

 
 

 
Verksamhetsberättelse 2019 för 

demokratiberedningen 

2 (10) 

2020-01-16 Dnr: 2020/00067 

 

 

      

     

    

  

förtroendevalda att kunna delta på befintliga forum för att kunna föra dialog med 

medborgarna. Ett första försök genomfördes på Bo- och Leva-mässan i april 2018, men 

då mässan inte skulle genomföras under 2019 lade Kommunstyrelsen i januari fast att 

man på annat sätt avsåg att jobba vidare med motionens intention.  

 

Ett sätt att förverkliga motionens intention var att Demokratiberedningen under våren 

2019 beslutade att pröva att genomföra ett så kallat ”politikertorg” i samband med 

kommunens officiella nationaldagsfirande på Gustavsberg den 6 juni. Alla partier i 

kommunfullmäktige bjöds in att delta i arrangemanget för att möta och samtala med 

allmänheten, och genomförandet stöttades av kultur- och fritidsförvaltningen. En 

uppföljning av evenemanget visade att både de förtroendevalda och förvaltningen var 

nöjda med arrangemanget och önskar att det genomförs igen. Vissa praktiska 

förbättringar kan göras, och en avstämning om utvecklingen av politikertorget kommer 

genomföras under våren 2020. 

 

Ytterligare ett sätt att förverkliga intentionerna kring medborgardag var att 

kommunstyrelsen i oktober fattade beslut om att införa återkommande 

medborgardialoger på och i samarbete med Kontaktcenter. Syftet är huvudsakligen att 

ge medborgarna möjlighet att träffa kommunens företrädare och få möjlighet till dialog. 

Kommunens företrädare omnämns i beslutet som nämndernas presidier, 

förvaltningschef samt partiernas gruppledare.  

 

De kommunövergripande samrådsorganens genomförande och utveckling 

Sedan 1 januari 2017 har demokratiberedningen det samlade ansvaret för kommunens 

övergripande samrådsorgan; rådet för äldre, rådet för personer med 

funktionsnedsättning samt ungdomsfullmäktige. Socialnämndens ordförande är tillika 

ordförande för de båda råden, vilket gör att demokratiberedningen endast följer rådens 

genomförande och fångar upp behov av eventuella revideringar i hanteringen.  

 

Utveckling av ungdomsfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställde under 2017 en ny arbetsordning för 

ungdomsfullmäktige, som byggde på det underlag som beredningen tillsammans med en 

arbetsgrupp bestående av unga arbetade fram. Nyheter i arbetsordningen för 

ungdomsfullmäktige är att ledamöterna ska väljas på varje skolhus/grundskola samt att 

fritidsgårdarna och ungdomsförbunden från de partier som finns representerade i 

fullmäktige väljer ledamöter. En annan nyhet är att ledamöterna i ungdomsfullmäktige 

ska arvoderas i enlighet med kommunens riktlinjer för ekonomisk ersättning för 

förtroendevalda. Dessutom har ungdomsfullmäktige en egen budget att besluta om. 

Ungdomsfullmäktige ska även utse en styrelse som ansvara för att planera och bereda 

sammanträdena.  

 

Den nya arbetsordningen började gälla 1 juli 2017, men på grund av att 

ungdomssamordnartjänsten inledningsvis var vakant kunde val till ungdomsfullmäktige 
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inte genomföras enligt plan. En viss satsning på marknadsföring och 

informationsinsatser genomfördes under året, men intresset från ungdomarna var lågt 

och eftersom det inte kom in tillräckligt med nomineringar till ungdomsfullmäktige gick 

det heller inte att genomföra ett val vid uppstarten av höstterminen 2018. Under 2019 

blev arbetet åter försenat och den 17 december öppnades möjligheten att skicka in 

nomineringar till ungdomsfullmäktige. Röstningsperioden är planerad till första delen 

av året, och första mötet beräknas kunna bli under vårterminen.   

 

Ansvara för och utgöra jury för Uddevalla kommuns demokratipris 

Uddevalla kommun delar årligen ut ett demokratipris för att uppmärksamma och belöna 

en enskild person/personer, en förening eller annan grupp som på ett utmärkande sätt 

värnar om demokrati, mänskliga rättigheter och/eller motverkar olika former av 

diskriminering i Uddevalla.  

 

Demokratipriset består av ett diplom samt 10 tkr som delas ut i samband med firandet 

av Sveriges nationaldag den 6 juni. Utav de nomineringar som inkom till kommunen så 

valde juryn att tilldela 2019 års demokratipris till Brottsofferjouren Bohus-Norra 

Älvsborg med motiveringen:  

 

Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg gör ett omfattande arbete för 

mänskliga rättigheter genom att ge stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga i 

Uddevalla kommun. Brottsofferjouren utför i sitt ideella arbete något som 

kompletterar statens och kommunernas arbete och som gör att Sverige 

uppfyller de krav som FN-deklaration ställer. Utöver arbetet med 

brottsofferstöd och vittnesstöd arbetar man också förebyggande med projekt 

och föreläsningar om demokratibrott och våld mot kvinnor. 

 

Genom att tilldela Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg demokratipriset år 

2019 vill Uddevalla kommun uppmärksamma deras viktiga insatser och även 

öka kännedomen om Brottsofferjourens verksamhet. 

  

Initiera demokratiprojekt 

Sveriges Kommuner och Regioner bjöd i februari 2019 in till ett nytt nätverk med syfte 

att utveckla medborgarbudget för demokratisk och social hållbarhet. I mars föreslog 

Demokratiberedningen för Kommunstyrelsen att fatta besluta om att Uddevalla 

kommun skulle delta i nätverket, vilket Kommunstyrelsen också gjorde. Målet är att 

under tre år pröva och utveckla medborgarbudget utifrån SKR:s modell. I projektet 

inkluderas också utvärdering, lärande och utveckling av modellen. 

 

Det första delprojektet från Uddevalla har varit en medborgarbudget med fokus på att 

bryta segregationen. Dialoger och omröstning om vilka tre fokusområden som man i 

arbetsgrupper ska arbeta vidare med har ägt rum under året. Konkreta aktiviteter 
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kommer att genomföras under 2020, och de resurser som finns tillgängliga för 

aktiviteterna är totalt 180 000 kr. Det finns också ambitioner att genomföra en ny 

omgång på samma tema under 2020.  

 

Diskussioner har förts om ifall utveckling av en av Uddevallas stadsparker skulle kunna 

vara föremål för ytterligare ett delprojekt i arbetet med medborgarbudget, men ännu är 

inget konkret beslut fattat.   

 

Övriga frågor som beredningen diskuterat och informerat sig kring  

- Resultatet av SCB:s medborgarundersökning i Uddevalla 

- Förvaltningsområdet för finska språket 

- SKR:s nätverksträff för förtroendevalda med ansvar för medborgardialog 

- Medborgardialog inom Uddevallahem 

- Demokratiprojekt i Uddevallas isländska vänort Mosfellsbaer 

- Arkitekttävlingen Europan i Uddevalla 

- Hate awareness day i Uddevalla 

- Valdeltagandet i EU-valet 2019 

- Samhällsguide Uddevalla 

- SKR-webbutbildning i medborgardialog 

- Remiss avseende ett medborgarförslag om dialogmöten i kommunen 

 

Uppföljning av medborgardialoger i kommunen 

Under 2019 har ett antal större medborgardialoger genomförts, och utöver de dialoger 

som nämns nedan har också en hel del viktiga dialogliknande insatser gjorts som syftat 

till att stärka förtroendet hos medborgarna, främja ett gott dialogklimat och få till stånd 

bättre beslutsunderlag för kommunens nämnder. 

 

I december 2018 genomförde stadsutvecklingsprojektet (kommunledningskontoret) en 

intern dialog med representanter från främst samhällsbyggnadsförvaltningen och 

kommunledningskontoret. Syftet var att utifrån resultatet från dialogen formulera en 

vision för Uddevallas stadsutveckling. Efter genomförd dialog uppmärksammade 

projektet att framtaget material saknade sociala perspektiv samt kompetens från andra 

förvaltningar och målgrupper. Projektet genomförde då en kompletterande dialog med 

syfte för att få med perspektiv från olika aktörer och grupper som verkar i Uddevalla, 

främst utanför den kommunala organisationen. Dialogen genomfördes den 14 maj 2019, 

och det bjöds in personer utifrån behovet av att lyfta perspektiv och målgrupper såsom 

föreningsliv, näringsliv, besöksnäring, kulturliv, barn och äldre (8 & 80-perspektiv), 

jämställdhet, socialtjänst samt integration/arbetsmarknad. Totalt samlades 28 deltagare 

för en workshop där frågeställningarna om vad som bidrar till ett gott liv och vilka 

perspektiv och fokus som för stadsutveckling. Dialogen följdes upp med ett utskick i 

slutet av maj med en sammanställning av resultatet och information om hur arbetet 

planerades framöver. En skriftlig utvärdering till deltagarna genomfördes och det kom 
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in totalt 15 svar. Alla var nöjda med bemötandet från kommunens representanter, två 

personer svarande dock att de inte upplevde personerna från kommunen som 

kompetenta. Majoriteten upplevde att de blev lyssnade på och fick komma till tals vid 

mötet samt att de upplevde att de genom sitt deltagande på något sätt kunde påverka 

kommunens arbete med ny vision för stadsutvecklingen. Slutligen skickades det färdiga 

visionsdokumentet ut till alla deltagare i de två genomförda dialogerna efter en 

presentation i samhällsplaneringsutskottet den 4 september.   

 

Under 2019 har Integrationsenheten (kommunledningskontoret) genomfört en 

medborgarbudget som inleddes med tre dialoger om segregation tillsammans med 

medborgare i kommunen. Medborgarna fick komma med förslag på hur vi kan bryta 

segregationen tillsammans. I september bjöds in till nästa steg av medborgarbudgeten, 

som innebar att sex fokusområden med olika aktivitetsförslag fanns framtagna för 

omröstning. De vinnande områdena blev: 

- Mänskliga rättigheter, diskriminering och attitydförändring 

- Mötas genom föreningslivet 

- Samhällsinformation för gamla och nya svenskar.  

Dessa områden har nu Uddevalla kommun, Uddevallas föreningar och medborgare 

bildat gemensamma arbetsgrupper kring. Varje arbetsgrupp har en egen 

verksamhetsbudget på ca 60 000 kr att förfoga över. En tjänsteperson från kommunens 

integrationsenhet är sammankallande för varje grupp. Målet är att aktiviteterna inom 

fokusområdena ska vara genomförda eller påbörjade fram till sommaren 2020. Ca 80 

medborgare har deltagit i processen och samtliga förvaltningar i kommunen har varit 

inbjudna att delta, lyssna och diskutera. En utvärdering av dialogmötena kommer att 

genomföras. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen genomförde under 2019 externa och interna dialoger 

kring utformningen av en ny hästanläggning i Uddevalla kommun. Uppdraget som gavs 

till Kultur och fritid var att arbeta för att skapa en multifunktionell anläggning där olika 

verksamheter skall kunna samnyttja de framtida lokalerna. Dialogerna genomfördes i 

workshopform och sammanställdes i två rapporter, en för externa intressenter och en för 

interna. De externa tillfällena genomfördes på aktivitetscentret Ryttaren under våren och 

var uppdelade tematiskt med fokus på Ridskola, Pararidning (ridning för personer med 

funktionsnedsättning), Träning/Tävling, Tävling/Event samt Ungdomsfokus. Tillfällena 

samlade sammanlagt ett fyrtiotal idrottsutövare, arrangörer, hästföretagare och andra 

framtida brukare av den nya idrottsanläggningen.  

 

Även den interna dialogen genomfördes i workshop-format och de som deltog var 

förtroendevalda, förvaltningschefer samt andra sakkunniga tjänstepersoner från flertalet 

av kommunens förvaltningar. Temat för workshopen var att skapa visioner kring vilken 

förvaltningsövergripande nytta hästanläggningen skulle kunna innebära och många 

goda visioner kom fram. Flertalet av idéerna delades av den interna som de externa 
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dialoggrupperna.  

 

I dialogerna med såväl den externa som den interna gruppen fanns många liknande 

uppfattningar kring att alla, oavsett kön, ålder, funktionsvariation eller socioekonomi 

skall kunna besöka anläggningen och delta i verksamheten. Tillgång till kollektivtrafik 

och vägnät med större vägar framställdes som avgörande faktorer samt att denna 

idrottsanläggning skall jämställas med andra kommunala lokaler för idrott.  

 

Målet med dialogerna var att skapa ett underlag för ett fortsatt arbete med att utreda 

verksamhetsbehovet i den nya anläggningen. Under 2020 kommer Kultur och 

fritidsförvaltningen arbeta vidare med att sammanställa ett underlag för att i början av 

2021 beställa en förstudie som genomförs av Samhällsbyggnadsförvaltningen. En 

utvärdering av dialogträffarna är genomförd, och även om svarsfrekvensen inte var så 

hög så var alla svarande nöjda eller mycket nöjda med information, bemötande, m.m. 

En osäkerhetsfaktor framkom i utvärderingen, och det var i vilken utsträckning man 

upplevde att men genom deltagandet haft möjlighet att påverka ridsportens utveckling i 

kommunen. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen haft även genomfört en enkätundersökning för att få 

veta vad gymnasieungdomar anser gällande utformning av ett framtida bibliotek.  

 

Socialnämnden har etablerade kanaler för dialog med brukare och anhöriga inom 

nämndens verksamheter. Dialog- och informationsmöten har förts kring större 

förändringsarbetet, t ex vid omstruktureringsarbeten inom förvaltningen. Befintliga 

kanaler, t ex råden för äldre och personer med funktionsnedsättning, brukarråd, 

boenderåd, husmöten, nyttjas även för inhämtande av synpunkter. Utöver detta hålls 

särskilda möten med föreningsrepresentanter som socialnämnden samarbetar med. 

 

Vare sig barn- och utbildningsnämnden eller samhällsbyggnadsnämnden har genomfört 

någon större medborgardialog under året. 

 

Uppföljning av kommunövergripande påverkanskanaler  

Uddevalla kommun har ett antal kommunövergripande kanaler för medborgarna att 

påverka genom; ungdomsfullmäktige, råd för äldre, råd för personer med 

funktionsnedsättning, medborgarförslag samt synpunktshanteringen.  

 

 

Som ovan nämnts har det inte funnits något Ungdomsfullmäktige under år 2019, dock 

har förberedelser och nomineringsprocess påbörjats för en nystart under 2020. 

 

 

Demokratiberedningen har ansvaret för båda rådens utveckling och genomförande för 

att skapa samsyn mellan kommunens övergripande samrådsorgan. Råden sammanträder 
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sex gånger/år varav två gånger är gemensamma för de båda råden.  

 

Kommunala rådet för äldre består av 18 ledamöter varav tio är representanter från 

pensionärsorganisationer och åtta är representanter från nämndernas presidium (två från 

varje). Varje år ska även kommunstyrelsens presidium delta vid två av rådens 

sammanträden. Rådet för äldre har under 2019 informerat sig kring frågor om bland 

annat brukarundersökning om äldreomsorgen, Uddevallas nya badhus, flexlinjen, 

utveckling av Uddevalla Centrum, vårdplanering, m.m. Pensionärsorganisationerna har 

också erbjudits att lämna synpunkter på förslag till samarbetsavtal gällande 

matkasse/plock av matvaror samt synpunkter på samverkansmajoritetens budgetförslag. 

En stående punkt på sammanträdena har varit att nämndernas representanter berättat vad 

som varit på gång inom respektive nämnd, Socialnämndens verksamhet har fått mest 

fokus och genom att förvaltningschefen haft en egen punkt med information från 

socialtjänsten på samtliga sammanträden. Ordföranden i rådet har under hösten 2019 

initierat en utvärdering av rådet för äldre, men som i dagsläget inte är klar. 

 

 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning består av 18 ledamöter 

varav tio är representanter från handikapporganisationer och åtta är representanter från 

nämndernas presidium (två från varje). Varje år ska även kommunstyrelsens presidium 

delta vid två av rådens sammanträden. Under 2019 har rådet bland annat informerat sig 

kring frågor gällande brukarundersökning avseende funktionsnedsatta och LSS, 

flexlinjen, det nya badhuset samt kring en hel del frågor som rör specifika platser i den 

offentliga miljön. Värt att notera är att en rad punkter på rådets ärendebalanslista under 

hösten har skjutits från det ena sammanträdet till det andra utan att det blir någon 

diskussion, och anledningen tycks vara att ansvariga personer i kommunens 

förvaltningar inte varit närvarande. En stående punkt på sammanträdena har varit att 

nämndernas representanter berättar vad som varit på gång inom respektive nämnd. 

Ordföranden i rådet har under hösten 2019 initierat en utvärdering av rådet för personer 

med funktionsnedsättning, men som i dagsläget inte är klar. 

 

 

Uppföljningen av medborgarförslag görs med ett års eftersläpning eftersom 

medborgarförslag ska beredas så att de kan hanteras av kommunfullmäktige eller utsedd 

nämnd inom ett år från det att de har inkommit. Under 2018 inkom 92 

medborgarförslag, drygt 30% av förslagen kommer från kvinnor och knappt 70% 

kommer från män. Det har varit en handfull personer som har inkommit med fler än ett 

förslag, och en individ som står för hela 19 medborgarförslag under år 2018.  

Två av de 92 förslagen dessa ryms inte inom den kommunala kompetensen och har 

därför avvisats. I övrigt har medborgarförslagen besvarats enligt nedanstående diagram. 
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Ovanstående diagram visar i nuläget en påverkansgrad för medborgarförslag på ca 7 %. 

Beroende på utfallet av de förslag som ännu inte är besvarade kan påverkansgraden 

komma att öka. Samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som fått omhänderta flest 

ärenden; 45 förslag. Därefter kultur- och fritidsnämnden; 26 förslag, kommunstyrelsen; 

13 förslag, barn- och utbildningsnämnden; 4 förslag, socialnämnden förslag och 

kommunfullmäktige har beslutat i ett förslag. 

 

De flesta medborgarförslag hamnar varken i kategorin ”bifall” eller ”avslag” utan de 

blir ”besvarade” (se Sammanställning medborgarförslag 2018). I flera fall är det svårt 

att avgöra och svaret är positivt eller negativt. I många av nämndernas svar hänvisas till 

pågående eller planerat arbete. Däremot finns ingen uppföljning gällande ett 

medborgarförslags faktiska påverkan i det fortsatta arbetet. I flera fall ges det i samband 

med att nämnderna beslutar om medborgarförslagen uppdrag till förvaltningarna att 

utreda frågan eller arbeta in förslaget från medborgarna i en kommande process. Hur 

arbetet fortlöper går dock inte att följa i själva ärendet för medborgarförslaget.  

Att notera är att det är ett större antal än tidigare som inte har blivit besvarade, trots att 

det gått mer än 1 år sedan förslaget inkom till kommunen. Det har gjorts viss utredning 

kring orsakerna till att ärendena har dragit ut på tiden, och ibland vill man vänta in 

något kommande beslut inom förslagsområdet och det är också vanligt att man haft en 

del kontakt med förslagsställaren även om förslaget formellt sett inte är hanterat och 

avslutat.  

 

Under 2019 har antalet medborgarförslag fortsatt att öka, det inkom 100 st förslag. 

Eftersom kommunen har ett år på sig att besvara dessa görs uppföljningen av dessa 

förslag år 2021. 

 

 

Beslut gällande medborgarförslag 2018 

Avslag Bifall Besvarat Ej behandlat ännu
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Synpunktshanteringen i Uddevalla kommun omfattar beröm och klagomål som 

inkommit till kommunen via e-tjänsten för synpunkter. Under 2019 har det totalt 

inkommit 62 synpunkter varav 13 beröm och 49 klagomål. Vid en jämförelse med 

föregående år har berömmen minskat och klagomålen ökat i antal. 

 

Nämnd Beröm Klagomål Totalt 
Barn- och utbildningsnämnden 2 8 10 

Kommunstyrelsen 2 5 7 

Kultur- och fritidsnämnden 0 3 3 

Samhällsbyggnadsnämnden 7 12 19 

Socialnämnden 2 21 23 

Totalt 13 49 62 
 

 

Berömmen handlar ofta om att medborgare uppskattar saker som kommunen har gjort i 

den offentliga miljön; fina blomsterplanteringar, ljussättning i juletid, klottersanering, 

m.m. Det handlar också en om olika enheter i kommunens verksamheter som man 

tycker fungerar mycket väl med ett stort engagemang från personalen inom t.ex. 

äldreboenden.   

 

Klagomålen handlar i en del fall om individärenden, där man upplever att man själv 

eller någon i ens närhet har fått ett dåligt bemötande från kommunens personal, eller att 

de omsorgstjänster man blivit beviljad inte utförs på rätt sätt. En hel del klagomål 

handlar också om mer generella frågor som exempelvis hur förskoleplatser fördelas, hur 

parkeringstillsyn utövas, långa svarstider eller missnöje med mat som serveras i 

kommunens verksamheter.  

 

En del av de inkomna klagomålen är inlämnade av personer som vill vara anonyma och 

går därför inte för ansvarig förvaltning att återkoppla på. Men ärendena lämnas alltid 

över från Kontaktcenter till ansvariga chefer, fastän det i ärendedokumentationen kan 

vara svårt att se om det skett någon åtgärd eller liknande. De flesta klagomålen där 

personen önskar återkoppling har efterföljts av en diskussion eller mailkonversation 

med förvaltningen. Något ärende har inte hunnit hanteras ännu, eftersom det inkom så 

sent på året. Dessvärre finns också en del ärenden där det i ärendehanteringssystemet 

inte går att utläsa hur omhändertagandet av klagomålet har skett. Förhoppningsvis är 

själva ärendena i praktiken hanterade, och det är enbart dokumentationen i 

ärendehanteringssystemet för synpunkter som brister. Men för att säkerställa detta krävs 

fördjupad utredning av vad som hänt i de enskilda fallen samt förbättring av rutinerna 

kring dokumentationen. 

 

Budget 
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Demokratiberedningen 

Utfall  

2019 (kr) 

Budget  

2019 (kr) 

Avvikelse 

2019 (kr) 

Demokratipriset 10 000  10 000 0  

Arvode 149 105 69 653 -79 453 

Övrigt 12 240  20 000 7 760 

 Totalt 171 345 99 653 -71 693 

 

Demokratiberedningen har år 2019 haft en budget på ca 100 tkr.  Ca 10 tkr är avsatt för 

demokratipriset, ca 70 tkr för arvoden och 20 tkr för övriga kostnader såsom 

konferenser och resor. Ett underskott redovisas på dryga 70 tkr till följd av högre utfall 

för arvoden jämfört med avsatt budget.  

 

Bilagor 
Sammanställning medborgarförslag 2018. 



Medborgarförslag 

inkomna 2018
Beslut Motivering Förslagets innehåll

2018/018 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat Förvaltningen ska utreda frågan vidare. Lasershow som nyårsfirande.

2018/035
Avvisas, ligger utanför den kommunala 

kompetensen
Avvisas - Miljövänlig ersättning av plastpåsar.

2018/046 Överlämnas till samhällsbyggnad Ej besvarat
Förvaltningen kommer ev. att skriva fram ett förslag till avslag under våren 

2020.
Hundrastgård i Ljungskile.

2018/053 Överlämnas till samhällsbyggnad Avslag
Kommunen har gjort en bullermätning och nivåerna vid aktuell fastighet är inte 

så höga att det är aktuellt med någon bulleråtgärd.
Bullerplank på Västanvindsvägen.

2018/055 Överlämnas till samhällsbyggnad Avslag
Trots transport änses det ändå mer miljövänligt att hantera avfallet enligt 

tidigare beslut med rötning och omvandling till biogas.

Elda upp matavfall i U-a istället för att köra det 

till Linköping.

2018/075 Överlämnas till kommunstyrelsen Avslag

Förslaget bedöms kosta några hundratusen, och ur folkhälsoperspektiv är 

tillgång till reflexer inte det avgörande utan snarare beteendet att bära reflexer - 

och det ska man fortsätta jobba med gentemot skolor osv.

Dela ut reflexer till hushållen.

2018/085 Överlämnas till samhällsbyggnad Ej besvarat
Förvaltningen kommer ev. att skriva fram ett förslag till avslag under våren 

2020.
Hundrastgård i Sandersdalar.

2018/100
Överlämnas till barn och utbildning 

(efter remiss till  kultur och fritid)
Besvarat

Krävs samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och 

fritidsförvaltningen för att göra denna inom befintliga ramar, och en sådan 

samverkan är påbörjad.

Förslag om barns aktiviteter utanför skoltid.

2018/110 Överlämnas till kultur och fritid Avslag
KFN hänvisar till politiskt fattade beslut gällande badhuset avseende både 

rivning och byggnation.

Förslag om ombyggnation och användning av 

gamla badhuset på Walkesborg.

2018/112 Överlämnas till kultur och fritid Avslag
KFN hänvisar till politiskt fattade beslut gällande badhuset avseende både 

utformning och placering.

Förslag om utformning och placering av nytt 

badhus.

2018/115 Överlämnas till kultur och fritid Avslag

KFN hänvisar till att lokaler för bl.a. idrottsföreningar behöver finnas i 

anslutning till befintliga verksamheter, såsom skola, etc. och tas med i 

planläggning av denna typ av lokaler.

Förslag om byggande av "Uddevalla Event Arena" 

för stora musik- och sportevenemang, samt 

träningshallar & restaurang.

2018/116 Överlämnas till kommunstyrelsen Bifall
KS hänvisar till att det nu på hemsidan finns en länk där det är möjligt att söka i 

diariet och få alla dokument i ett ärende, inkl. förslag och beslut.

Förslag om möjlighet att som medborgare kunna 

söka fram tidigare medborgarförslag för att 

kunna se innehåll och utfall.

2018/118 Överlämnas till kommunstyrelsen Besvarat

KS menar att ett stöd från kommunen bör vara inriktat på att hjälpa till med 

kommunens egna verksamheter, och sådant går i dagsläget att få hjälp med på 

Kontaktcenter. Gällande övrig service från ex.vis biblioteket bör avgränsas 

utifrån säkerhetsfrågor såsom personliga lösenord, etc. 

Förslag om att kommunen kan bistå med IT-hjälp 

för t.ex. elektroniska ansökningar.



2018/119 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat

KFN menar att det pågår ett arbete inom förvaltningen som ligger helt i linje 

med medborgarförslaget, där man inventerar behov av underhåll i kombination 

med att se hur man därefter kan se hur resurser i form av till exempel 

arbetsmarknadsprojekt skulle kunna nyttjas i sammanhanget.

Förslag om upprustning av leder och stugor på 

Herrestadsfjället med hjälp av arbetskraft från 

Arbetsförmedlingen.

2018/120 Överlämnas till kommunstyrelsen Avslag

KS menar att det finns goda skäl till att ha en central placering av ett eventuellt 

kulturhus i kommunen och att samverkan med andra kommuner därför inte ses 

som lämplig.

Förslag om gemensamt kulturhus tillsammans 

med kommunerna Trollhättan och Vänersborg 

med placering i ev. Öxnered.

2018/133 Överlämnas till socialnämnden Delvis bifall
SN menar att det mesta i förslaget går in i saker som planeras för Emaus/Gula 

villan, förutom hunddagis.

Förslag om daglig verksamhet på Emaus/Gula 

villan med fokus på djur och natur, café och 

hunddagis.

2018/141 Överlämnas till samhällsbyggnad Avslag

SBN menar att det är mycket oklart ifall trafiksignaler kan förbättra läget vid 

cirkulationsplatser. Däremot har man gjort en stråkstudie avseende centrala 

Uddevalla och däri funnit att det kan vara möjligt att flytta ett övergångsställe 

för att få en positiv effekt på framkomligheten av biltrafik i området och 

kommer jobba vidare med att utreda detta.

Förslag om att utreda ifall trafikljus kan förbättra 

framkomligheten vid cirkulationsplatsen på 

Västerlånggatan.

2018/161 Överlämnas till samhällsbyggnad Bifall

SBN beslutar att förvaltningen ska snöröja mellan Kallbadhuset och Ljungskile 

centrum samt diskutera med kyrkan om man kan bedriva vinterväghållning 

tillsammans.

Förslag om vinterväghållning på 

strandpromenaden mellan Ljungskile och 

Lyckorna.

2018/168 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat
SBN hänvisar till kommande översyn gällande parkering i bl.a. detta område 

och fram tills det är klart kommer inga ändringar att genomföras.
Förslag om tillskapande av parkering i Fasseröd.

2018/176 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat
SBN hänvisar till pågående förprojektering som berör flertalet av detaljer som 

nämns i medborgarförslaget.

Förslag om att stärka Norra Hamngatan, så att 

pågående infrastrukturprojekt i centrum även 

omfattar denna gata.

2018/201 Överlämnas till kommunstyrelsen Avslag

Kommunen har en överenskommelse med Saronhuset om en "Träffpunkt" för 

personer med social problematik och beträffande fastigheten där McDonalds 

ligger så ägs den av en privat fastighetsägare som råder över vilken verksamhet 

som ska bedrivas i lokalerna.

Förslag om att använda en centralt belägen lokal 

(Mc Donalds gamla lokal) som värmestuga.

2018/208 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat
Förslaget ligger i linje med pågående arbete med en aktivitetspark i 

Skeppsviken, och KFN hänskjuter därför förslaget till detta.
Förslag om skatepark centralt i Uddevalla.

2018/248 Överlämnas till kultur och fritid Avslag
KFN hänvisar till att beslut om nytt badhus vid Windingsborg är fattat samt att 

kommunen har en fungerande ishall. 
Förslag om badhus och ishall vid Rimnersvallen.

2018/250 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat
KFN beslutar att inkludera förslaget som den del i den utvecklinsgplan för 

Rimnersområdet som förvaltningen har i uppdrag att ta fram.

Förslag om att bygga en hall över en 

konstgräsplan vid Rimnersområdet.

2018/253 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat KFN beslutar att inkludera önskemålet i en pågående badplatsutredning.
Förslag om att köpa mark och anlägga en ny 

kommunal badplats vid Grindsjön.



2018/254 Överlämnas till kommunstyrelsen Besvarat

KS hänvisar till att pågående renoveringsarbete av huset kommer att pågå 

under ytterligare flera år, och pga detta är det för tidigt att starta en detaljerad 

utredning om verksamhetsinnehållet.

Förslag om att driva konst- och/eller 

kaféverksamhet i Gula villan på Emausområdet.

2018/284 Överlämnas till samhällsbyggnad Avslag
SBN hänvisar till att kostnaden skulle vara alldeles för hög, och 

resandeunderlaget är alltför litet i Uddevalla kommun.

Förslag om att bygga en eldriven linbana som 

t.ex. ska stanna vid alla skolor.

2018/300 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat KFN beaktar medborgarförslaget i pågående utredning om nyårsfirande.
Förslag om platser för privatpersoner att avfyra 

inköpta fyrverkerier.

2018/301 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat KFN beaktar medborgarförslaget i pågående utredning om nyårsfirande.
Förslag om att utreda alternativa nyårsfiranden i 

Uddevalla kommun.

2018/302 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat KFN beaktar medborgarförslaget i pågående utredning om nyårsfirande.
Förslag om monument och lampor/ljus inom 

ramen för nyårsbudgeten i kommunen.

2018/304 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat KFN beaktar medborgarförslaget i pågående utredning om nyårsfirande.
Förslag om att använda nyårsbudgetmedel till 

elcyklar för uthyrning till personer i kommunen.

2018/310 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat
KFN tycker att förslaget är bra, och anser att man redan arbetar efter inom de 

ramar som ges.

Förslag om att förse rondeller i Uddevalla med 

konstverk som är kopplade till Uddevallas 

historia.

2018/311 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat KFN tycker att förslaget är bra, och instämmer i att skyltarna bör bytas ut.
Förslag om att byta ut husskyltar på historiska 

byggnader i Uddevalla som förfallit.

2018/313 Överlämnas till kultur och fritid Avslag
KFN hänvisar till att beslut om nytt badhus vid Windingsborg är fattat samt att 

kommunen har en fungerande ishall. 

Förslag om att utreda att anlägga ett badhus och 

en ishall vägg i vägg i Skeppsviken.

2018/314 Överlämnas till kultur och fritid Avslag
KFN hänvisar till att beslut om nytt badhus vid Windingsborg är fattat samt att 

kommunen har en fungerande ishall. 

Förslag om att politiker ska genomföra ett 

platsbesök i Skeppsviken kopplat till ett annat 

medborgarförslag om badhus/ishall där.

2018/315 Överlämnas till kommunstyrelsen Avslag
KS nämner de insatser som gjorts för att öka valdeltagandet i dessa områden, 

och menar att befintliga lokaler har kunnat användas.

Förslag om att kommunen ska köpa in valstugor 

till Dalaberg och Hovhult.

2018/330 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat
Det pågår ett arbete med en upprustningsplan som inkluderar belysning på 

aktiva mötesplatser.

Bättre belysning vid tennisbanorna vid 

Strandpromenaden.

2018/351 Överlämnas till kultur och fritid Avslag
Kommunen har redan en modererad Facebooksida för dialog med 

medborgarna, där även konst kan diskuteras.

Tillskapa en Facebookgrupp för dialog kring 

konst, modererad av kommunen.

2018/352 Överlämnas till samhällsbyggnad Avslag

Detaljplanen medger inte nyttjande av aktuell yta som parkering, och 

planavdelningen ser i nuläget över området som möjlig plats för nyetablering 

av förskola.

Utöka parkeringsmöjligheterna vid 

tennisbanorna intill Hovhultsskolan.

2018/356 Överlämnas till kultur och fritid Avslag
Ett sådant förslag kräver mer resurser än de medel som finns tillgängliga, men 

generellt är det intressant och viktigt med medborgardialoger kring konst.

Önskan om medborgardialog om konstnärlig 

gestaltning av Kungsgatan.



2018/360 Överlämnas till kultur och fritid Avslag
KFN påverkar inte Bohusläns Museums utställningsprogram, utan sänder vidare 

förslaget till muséet.

Förslag om att skapa en årlig, tillfällig utställning 

på Bohusläns Museum för amatörer.

2018/361 Överlämnas till kultur och fritid Avslag

Det finns inga medel för att genomföra ett sådant förslag, men om en förening 

skulle vara intresserad av att driva arbetet kan man återkomma till kommunen 

för en diskussion när aktivitetsparken i Skeppsviken är färdigställd.

Avsätta ett område i Uddevalla för en kulturpark 

för amatörer, gärna i Skeppsviken.

2018/371 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat
Förslaget ligger i linje med pågående arbete med en återbrukspark vid 

Havskuren i Uddevalla, och därmed anser man förslaget vara besvarat.

Skapa en återbrukspark med placering i 

Ljungskile.

2018/374 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat

Förvaltningen arbetar nu med förändringar av den aktuella vägen och har för 

avsikt att göra upphöjningar etc. som bidrar till sänkta hastigheter, och som ett 

första steg har man också köpt in skyltar/displayer som mäter hastigheter och 

varnar när hastigheten är för hög.

Anlägga farthinder på Göteborgsvägen i 

Uddevalla.

2018/385 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat

Förvaltningen avser att se över dituationen på Södra Drottninggatan ur ett 

flertal perspektiv och ska återkomma med förslag till helhetslösning under 

2019.

Önskan om åtgärd av trafikproblem på Södra 

Drottninggatan.

2018/386 Överlämnas till samhällsbyggnad Avslag
Kostnaden för att staket bedöms vara för hög i förhållande till hur kort tid som 

planen används.

Förslag om staket vid en beachvolleybollplan, för 

att förhindra att bollar rullar i vattnet.

2018/387 Överlämnas till samhällsbyggnad Ej besvarat Väntar på hantering hos handläggare inom Plan- och exploatering. Bygga en ny utfart vid Östra Gröngatan.

2018/397 Överlämnas till samhällsbyggnad Ej besvarat Kommer eventuellt att flyttas till annan nämnd för beslut. Rädda Bergs festplats.

2018/398 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat

Ärendet gick på remiss till SBN, och det samlade svaret är att önskemål om 

beachhandbollsplan kan tillgodoses genom den spontana aktivitetsplatsen på 

Dalaberg. KFN beaktar också förslaget i pågående arbete med att utveckla 

Gustavsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken och arbetet utförs i samverkan 

mellan Kultur och fritid och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bygga om beachvolleybollplanen vid 

Svenskholmen så att den kan fungera även för 

beachhandboll och beachfotboll.

2018/427 Överlämnas till samhällsbyggnad Avslag
En förändring av trafikljus kräver en större genomgång av helheten, och något 

sådant arbete är inte planerat för tillfället.

Trafikljusreglering i korsningen Västerlånggatan-

Strömstadsvägen.

2018/439 Överlämnas till samhällsbyggnad Avslag
Tidigare mätningar har gjorts som visade på låg hastighet. Genomfartstrafik är 

dessutom förbjuden och olovlig körning är i så fall en fråga för polisen.
Farthinder på Valhallavägen.

2018/450 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat

Förvaltningen arbetar nu med förändringar av den aktuella vägen och har för 

avsikt att göra upphöjningar etc. som bidrar till sänkta hastigheter, och som ett 

första steg har man också köpt in skyltar/displayer som mäter hastigheter och 

varnar när hastigheten är för hög.

Tillfälliga farthinder på Göteborgsvägens 

raksträckor.



2018/478 Överlämnas till kommunstyrelsen Avslag

Avstämning har gjorts med Uddevalla Turism AB. Enligt nuvarande bedömning 

ligger Hafsten för långt bort från centrum, men när en pågående förstudie är 

klar är det möjligt att nya fartyg och turer kan bli aktuella.

Att Skärgårdsbåtarna ska börja köra turer till och 

från Hafsten.

2018/496 Överlämnas till samhällsbyggnad Ej besvarat Väntar på hantering hos handläggare inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Gångväg från Hälle till Skarsjövallen i Ljungskile.

2018/528 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat
SBN är positiva till förslaget och har för avsikt att testa i mindre skala för att 

utvärdera och se om det går att få ett bredare införande.

Förslag om att beså befintliga gräsytor i 

trafikmiljö med ängsblommor.

2018/530 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat
Förvaltningen tar med medborgarförslaget när man ska planera för utveckling 

av kommunens badplatser.

Förlängd brygga och hopptorn vid Högås Kärrs 

badplats.

2018/532 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat
SBN hänvisar till pågående utredning om avfallsplanen som Uddevalla Energi 

genomför.
Flerfackstunnor för sophantering.

2018/533 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat
SBN hänvisar till pågående utredning om avfallsplanen som Uddevalla Energi 

genomför.
Flerfackstunnor för sophantering.

2018/534 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat
SBN hänvisar till pågående utredning om avfallsplanen som Uddevalla Energi 

genomför.
Flerfackstunnor för sophantering.

2018/539 Överlämnas till samhällsbyggnad Avslag
Förvaltningen har besökt platsen och anser inte att skadorna är så omfattande 

att det föranleder en så stor reparation.

Reparation av underlaget på trottoar i 

gångtunnel vid Västerlånggatan. 

2018/543 Överlämnas till kommunstyrelsen Besvarat
Kommunen kan inte besluta om dessa avgifter eftersom busstationen drivs av 

Västtrafik (som ägs av VGR), och därför skickas förslaget dit.

Förslag om att toaletterna på busstationen i 

Uddevalla ska vara kostnadsfria.

2018/546 Överlämnas till samhällsbyggnad Avslag

Vägen är statlig och inte kommunens ansvar. Förslaget skickas för kännedom 

vidare till Kommunledningskontoret som jobbar med arbetsmarknadsfrågor 

och till Bohusläns museum (som driver det museum som ligger vid platsen).

Anlägga en rastplats i närheten av Skalbankarna 

med café som skulle kunna drivas som ett 

arbetsmarknadsprojekt. 

2018/589 Överlämnas till samhällsbyggnad Avslag
Frågan ligger inte inom nämndens ansvar, men man tar med sig det till sitt 

kontaktnät av stadens handlarorganisationer och fastighetsägare. 

Anlägga en familjelounge med möjlighet att 

amma och byta blöjor på barn i centrum.

2018/599 Överlämnas till samhällsbyggnad Avslag
Frågan tas med i arbetet med att rusta upp de lekplatser som man fattat beslut 

om ska rustas upp. De som ska läggas ned kommer inte att få staket.

Förslag om att hägna in fler lekplatser som ligger 

nära trafikerade gator/vägar.

2018/612 Överlämnas till samhällsbyggnad Bifall
SBN föreslår Kommunfullmäktige att avgiftsbelägga aktuell parkering under 

vissa tider. Frågan hanteras av KS och KF under tidig vår 2020.

Förändringar av parkeringstid och avgifter på ett 

ställe i Skogslyckan.

2018/656 Överlämnas till samhällsbyggnad Bifall SBN bifaller medborgarförslaget.
Förändringar av väghinder utanför 

Ljungskileskolan.

2018/657 Överlämnas till samhällsbyggnad Bifall SBN bifaller medborgarförslaget.
Förändringar av väghinder utanför 

Ljungskileskolan.

2018/658 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat
Trafikförbättrande åtgärder är under utredning och tills vidare är det bedömt 

att befintligt vägnät klarar belastningen.

Utreda kostnad och möjlighet till förändrad utfart 

från Äsperöd.

2018/659 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat SBN hänvisar till pågående utredningar som berör Västgötavägen.
En utredning om att under åtta år bygga åtta 

cirkulationsplatser vid Västgötavägen.

2018/660 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat SBN hänvisar till pågående arbete inom stadsutvecklingsprojektet.
Utreda möjligheterna till en öppningsbar bro 

över Bäveån.



2018/661 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat

Det har genomförts utredning där det fanns idéer om utveckling av ett 

kallbadhus, men utifrån besparingsbehov och andra prioriteringar gällande 

lokalförsörjning har detta fått skjutas på framtiden.

Anlägga ett kallbadhus och/eller bastu vid 

Byfjorden.

2018/679 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat

SBF arbetar med det så kallade Årummet och har provbelyst några broar över 

Bäveån, och där ingick inte Västerbron. Och utifrån behov av att arbeta med 

andra viktiga områden i centrala staden får Västerbron avvakta pågående 

utredningar och arbeten.

Belysning av Västerbron önskas.

2018/685 Överlämnas till kommunstyrelsen Avslag
Kommunledningskontoret har inget uppdrag eller ekonomiska resurser att 

införa gratis resor för personer 65 år och äldre.

Att införa gratis kollektivtrafik för personer över 

65 år.

2018/686
Remiss till samhällsbyggnad, därefter 

åter för beslut i KF
Besvarat

Den politiska organisationen under den nya mandatperioden är beslutad sedan 

januari 2019, och ansvaret för olika frågor är fördelade genom reglementen 

och delegationsordningar.

Förslag om att samla klimat- och miljöfrågor 

under en nämnd: Klimat- och miljövårdsnämnd.

2018/692 Överlämnas till samhällsbyggnad Bifall
SBN delar förslagsställarens mening och ger förvaltningen i uppdrag att 

återkomma med förslag på fartdämpande åtgärder under 2019.
Anlägga farthinder på Fasseröd.

2018/697 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat

Förslaget ligger i linje med kommunens samhällsbyggnadsstrategi som dels 

bygger på förtätning. Samtidigt har kommunen inget uppdrag att bygga höga 

hus i egen regi.

Bygga höga hus i Uddevalla.

2018/701 Överlämnas till barn och utbildning  Avslag Av flera olika skäl går det inte att ha ett schema enligt önskemålet.
Ändra schematiderna till 06-12 för en klass på 

Västerskolan.

2018/702
Avvisas, ligger utanför den kommunala 

kompetensen
Avvisas - Förslag om att barn ska få köra bil.

2018/706 Överlämnas till barn och utbildning Besvarat

Efter inhämtande av tjänstemannautlåtande från måltidsservice grundskola 

(samhällsbyggadsförvaltningen) hänvisar man förslagsställaren till att framföra 

sina synpunkter till sin skolas matråd och elevråd.

Att servera godare skolmat.

2018/719 Överlämnas till barn och utbildning Avslag
BUN menar att det inte går att ändra sträckningen, då det bor elever längs med 

vägen som inte har någon annan tur att åka med.

Att ändra linjesträckningen av buss 920 för att 

bussvägen ska bli kortare.

2018/752
Överlämnas till kommunstyrelsen 

(efter remiss till samhällsbyggnad)
Ej besvarat

Remissvar från SBN i jan 2020 med innebörden att det bör vara möjligt att 

anpassa hållplatsens utseende efter dess specifika förutsättningar. Remissvaret 

skickas till KS för beslut.

Alla kommunens busshållplatser måste ha en 

bussficka.

2018/772 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat
SBN har gett förvaltningen i uppdrag att utvärdera parkeringsreglerna i 

centrum, och i det arbetet beakta medborgarförslaget.

Förbättra möjligheterna för boendeparkering i 

centrala Uddevalla.

2018/773 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat

En gång- och cykelbana i enlighet med förslaget ligger i utbyggnadsplaneringen 

och är högt prioriterad, och det kommer att utföras inom de kommande åren 

(även om det inte går att meddela exakt när).

Anlägga en gång- och cykelväg längs med 

Musikvägen.

2018/800 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat
Under hösten har en gångpassage iordningsställts, som bidrar till att dämpa 

höga farter enligt önskemål i förslaget.

Anlägga ett reglerat övergångställe och 

farthinder vid Asplundsgatan.



2018/803 Överlämnas till samhällsbyggnad Ej besvarat Väntar på hantering hos handläggare inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ta bort alla reklamskyltar som är placerade längs 

med kommunens bilvägar och saknar tillstånd.

2018/842 Överlämnas till kommunstyrelsen Ej besvarat Kommer att besvaras i början av 2020 (Birgitte).

Att kommunen upprättar en klimatplan med 

åtgärder för att förebygga skadliga utsläpp samt 

att möte/minska effekterna av ett förändrat 

klimat.

2018/854 Överlämnas till kommunstyrelsen Ej besvarat Kommer att besvaras i början av 2020 (Mattias).

Utreda möjligheterna till att bygga badhuset i 

museiparken och ett nytt stadshus där befintligt 

badhus står idag.

2018/896 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat
KFN uppmanar sin förvaltning att kontakta förslagsställaren för att informera 

om giraffstödet och de lokaler som finns att tillgå på Dalaberg och Hovhult.
Öppna en fritidsgård/lokal för unga vuxna.

2018/900 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat
SBN uppdrar åt förvaltningen att göra en översyn av lekplatsutredningen och 

återkomma med förslag på sammanträdet i januari 2020.

Rusta upp lekplatsen på Gryningsvägen/Kurveröd 

istället för att, enligt upprustningsplanen, ta bort 

den. 

2018/901 Överlämnas till samhällsbyggnad Ej besvarat Väntar på hantering hos handläggare inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Förbud mot fasadbelysning.

2018/902 Överlämnas till kultur och fritid Avslag
KFN hänvisar till genomförd utredning gällande kommunens nyårsfyrverkerier 

och fattat beslut om att fortsätta med nyårsfirandet med fyrverkerier.
Förbud mot fyrverkerier.

2018/905 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat

Då avgiftsbeläggande av de aktuella parkerinsplatserna skulle öka trycket på 

andra parkeringsplatser utan avgift behöver en större genomlysning göras 

innan förändring kan göras. I fullmäktiges flerårsplan har SBF i uppdrag att 

utvärdera parkeringsbestämmelserna i centrala Uddevalla, och då ingår det 

aktuella området.

Ta bort möjlighet till gratis parkering vid 

Cirkusplatsen, så att boende som hyrt plats 

verkligen kan få plats.



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 54 Dnr KS 2020/00041  

Ändring av ansvar för Backamo flygfält 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om tydliggjort ansvar för 

Backamo flygfält. 

  

Uddevalla kommun äger marken som Backamo flygfält ligger på. Flygfältet används av 

företag, flygföreningar och privatpersoner. Flygfältet sköts genom att alla dessa är med i 

en gemensam förening som ansvarar för skötsel. Frågan som startade denna process var 

ansvarsfrågan för flygfältet. Som det är idag så är kommunen verksamhetsutövare. 

Detta innebär att kommunen som verksamhetsutövare är ytterst ansvarig för flygfältet, 

gällande olycksansvar, miljöansvar, skötselansvar, betalningsansvar osv.  

  

Det är även inskrivet i samhällsbyggnadsnämndens reglemente att kommunen är 

ansvarig. En verksamhetsutövare av ett flygfält har ett stort ansvar gällande allt som 

händer på och omkring flygfältet. Då kommunen inte har avsatt varken resurser eller 

personal att sköta en verksamhetsutövares uppgifter måste det anses ligga i kommunens 

intresse att även flytta ansvaret för flygfältet till föreningen som de facto 

använder/sköter flygfältet. Skrivningen om ansvar för flygfältet bör också tas bort ur 

reglementet.  

  

Kommunledningskontoret föreslår att ett uppdrag ges till samhällsbyggnadsnämnden att 

teckna avtal med föreningen i vilket föreningen åtar sig ansvaret som 

verksamhetsutövare. När ett sådant är tecknat kan frågan om ändring av reglementet 

behandlas av kommunfullmäktige.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-30. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-12-12 § 552. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-12.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att teckna avtal med föreningen som använder 

och sköter flygfältet i syfte att föreningen åtar sig ansvaret som verksamhetsutövare.  

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-02-28 av 

Christer Hasslebäck (UP), Ingemar Samuelsson (S) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-28 

Sebastian Johansson  

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-01-30 Dnr KS 2020/00041 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Ändring av ansvar för Backamo flygfält 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om tydliggjort ansvar för 

Backamo flygfält. 

 

Uddevalla kommun äger marken som Backamo flygfält ligger på. Flygfältet används av 

företag, flygföreningar och privatpersoner. Flygfältet sköts genom att alla dessa är med i 

en gemensam förening som ansvarar för skötsel. Frågan som startade denna process var 

ansvarsfrågan för flygfältet. Som det är idag så är kommunen verksamhetsutövare. 

Detta innebär att kommunen som verksamhetsutövare är ytterst ansvarig för flygfältet, 

gällande olycksansvar, miljöansvar, skötselansvar, betalningsansvar osv.  

 

Det är även inskrivet i samhällsbyggnadsnämndens reglemente att kommunen är 

ansvarig. En verksamhetsutövare av ett flygfält har ett stort ansvar gällande allt som 

händer på och omkring flygfältet. Då kommunen inte har avsatt varken resurser eller 

personal att sköta en verksamhetsutövares uppgifter måste det anses ligga i kommunens 

intresse att även flytta ansvaret för flygfältet till föreningen som de facto 

använder/sköter flygfältet. Skrivningen om ansvar för flygfältet bör också tas bort ur 

reglementet.  

 

Kommunledningskontoret föreslår att ett uppdrag ges till samhällsbyggnadsnämnden att 

teckna avtal med föreningen i vilket föreningen åtar sig ansvaret som 

verksamhetsutövare. När ett sådant är tecknat kan frågan om ändring av reglementet 

behandlas av kommunfullmäktige.       

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-30. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-12-12 § 552. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-12.  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att teckna avtal med föreningen som använder 

och sköter flygfältet i syfte att föreningen åtar sig ansvaret som verksamhetsutövare.   

 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-01-30 Dnr KS 2020/00041 

  

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2019-12-12 Dnr SBN  

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Victor Kullgren 

Telefon 0522-69 60 00 
victor.kullgren@uddevalla.se 

 

Backamo flygfält 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger marken som Backamo flygfält ligger på. Flygfältet används av 

företag, flygföreningar och privatpersoner. Flygfältet sköts genom att alla dessa är med i 

en gemensam förening som ansvarar för skötsel. Frågan som startade denna process var 

ansvarsfrågan för flygfältet. Som det är idag så är kommunen verksamhetsutövare. 

Vilket innebär att kommunen som verksamhetsutövare är ytterst ansvarig för flygfältet, 

gällande olycksansvar, miljöansvar, skötselansvar, betalningsansvar osv. Det är även 

inskrivet i Reglementet för kommunstyrelsen att kommunen är ansvarig. En 

verksamhetsutövare av ett flygfält har ett stort ansvar gällande allt som händer på och 

omkring flygfältet. Då kommunen inte har avsatt varken resurser eller personal att sköta 

en verksamhetsutövares uppgifter måste det anses ligga i kommunens intresse att även 

flytta ansvaret för flygfältet till föreningen som de facto använder/sköter flygfältet och 

lyfta ut det ur Reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla 

kommun.  

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse. 2019-12-12       

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

 

att lyfta ur Backamo flygfält från Reglementet för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Uddevalla kommun.   

att teckna avtal med föreningen som sköter flygfältet gällande att de tar över ansvaret 

som verksamhetsutövare.  

 

   

Ärendebeskrivning 

Uddevalla kommun har under lång tid varit ansvarig för Backamo flygfält. Uddevalla 

kommun äger marken som Backamo flygfält ligger på. Flygfältet används av företag, 

flygföreningar och privatpersoner. Flygfältet sköts genom att alla dessa är med i en 

gemensam förening som ansvarar för skötsel. 

Upplägget idag är att företagare, föreningar och privatpersoner arrenderar var sin egen 

markbit med hangar osv. Vidare i avtalet redovisas det även att varje arrendehavare 

ingår i Backamo Flygfältsförening och att de betalar en del för de gemensamma ytorna, 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2019-12-22 Dnr SBN  

  

 

 

 

själva flygfältet och dess kringområde. Det är även inskrivet att de skall sköta 

flygfältsområdet (klippa gräs osv). 

 

Frågan som startade denna process var ansvarsfrågan för flygfältet.  

Som det är idag så är kommunen verksamhetsutövare. Vilket innebär att kommunen 

som verksamhetsutövare är ytterst ansvarig för flygfältet, gällande olycksansvar, 

miljöansvar, skötselansvar, betalningsansvar osv. Det är även inskrivet i Reglementet 

för kommunstyrelsen att kommunen är ansvarig. En verksamhetsutövare av ett flygfält 

har ett stort ansvar gällande allt som händer på och omkring flygfältet. Då kommunen 

inte har avsatt varken resurser eller personal att sköta en verksamhetsutövares uppgifter 

måste det anses ligga i kommunens intresse att även flytta ansvaret för flygfältet till 

föreningen som de facto använder/sköter flygfältet och lyfta ut det ur 

verksamhetsberättelsen.  

 

 

 

Carina Johansson Victor Kullgren 

Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Expediera till 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-12-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 552 Dnr SBN 2018/00613  

Ansvar för Backamo flygfält 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger marken som Backamo flygfält ligger på. Flygfältet används av 

företag, flygföreningar och privatpersoner. Flygfältet sköts genom att alla dessa är med i 

en gemensam förening som ansvarar för skötsel. Frågan som startade denna process var 

ansvarsfrågan för flygfältet. Som det är idag så är kommunen verksamhetsutövare. 

Vilket innebär att kommunen som verksamhetsutövare är ytterst ansvarig för flygfältet, 

gällande olycksansvar, miljöansvar, skötselansvar, betalningsansvar osv. Det är även 

inskrivet i Reglementet för kommunstyrelsen att kommunen är ansvarig. En 

verksamhetsutövare av ett flygfält har ett stort ansvar gällande allt som händer på och 

omkring flygfältet. Då kommunen inte har avsatt varken resurser eller personal att sköta 

en verksamhetsutövares uppgifter måste det anses ligga i kommunens intresse att även 

flytta ansvaret för flygfältet till föreningen som de facto använder/sköter flygfältet och 

lyfta ut det ur Reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla 

kommun.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse. 2019-12-12   

Yrkanden 

Jonas Sandwall (KD), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Roger Ekeroos (M) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

  

att lyfta ur Backamo flygfält från Reglementet för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Uddevalla kommun samt 

   

att teckna avtal med föreningen som sköter flygfältet gällande att de tar över ansvaret 

som verksamhetsutövare.  

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-12-17 

Mikael Staxäng 

Susanne Börjesson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-18 intygar 

Ola Löfgren 

 

Expedierat 2020-01-02 

Kommunstyrelsen 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 Dnr KS 2020/00143  

Kompletterande beställning för byggnation av ny brandstation i 
Ljungskile 

Sammanfattning 

Investeringen ”Brandstation Ljungskile” är upptagen i flerårsplan 2020-2022 med totalt 

investeringsbelopp om 15,5 mkr baserad på tidigare genomförd förstudie. 

  

En fördjupad studie visar att investeringssumman har ökat med 7 mkr. Ökningen har 

olika orsaker. Byggnaden är i sämre skick än vad tidigare kunnat bedömas och för en 

långsiktig förvaltning behöver större åtgärder utföras. Räddningstjänstens behov av 

lokalanpassningar samt förändrat kostnadsläge inverkar också. 

  

Den totala investeringen beräknas således uppgå till 23 mkr jämfört med ursprungliga 

15,5. Detta innebär en ökning med mer än 10 procent, innebärande att projektet ska 

prövas av kommunfullmäktige innan igångsättning får ske.  Räddningstjänstförbundet 

Mitt Bohuslän har därför inkommit med begäran om att genomförandet att 

nybyggnation av brandstation i Ljungskile verkställs. 

 

Jonas Sandwall (KD) och Kenneth Engelbrektsson (S) yttrar sig i ärendet.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-12. 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns direktionsprotokoll 2020-02-11 § 2. 

Förstudie- och hyreskalkyl.    

Yrkanden 

Jonas Sandwall (KD) och Kenneth Engelbrektsson (S): Bifall till förslaget i 

handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna projektstart för brandstation Ljungskile enligt begäran från 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.    

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-02-28 av 

Christer Hasslebäck (UP), Ingemar Samuelsson (S) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-28 

Sebastian Johansson  
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Handläggare 

Lokalstrateg Mattias Hagelberg 

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

 

Kompletterande beställning för byggnation av ny brandstation 

i Ljungskile 

Sammanfattning 

Investeringen ”Brandstation Ljungskile” är upptagen i flerårsplan 2020-2022 med totalt 

investeringsbelopp om 15,5 mkr baserad på tidigare genomförd förstudie. 

 

En fördjupad studie visar att investeringssumman har ökat med 7 mkr. Ökningen har 

olika orsaker. Byggnaden är i sämre skick än vad tidigare kunnat bedömas och för en 

långsiktig förvaltning behöver större åtgärder utföras. Räddningstjänstens behov av 

lokalanpassningar samt förändrat kostnadsläge inverkar också. 

 

Den totala investeringen beräknas således uppgå till 23 mkr jämfört med ursprungliga 

15,5. Detta innebär en ökning med mer än 10 procent, innebärande att projektet ska 

prövas av kommunfullmäktige innan igångsättning får ske.  Räddningstjänstförbundet 

Mitt Bohuslän har därför inkommit med begäran om att genomförandet att 

nybyggnation av brandstation i Ljungskile verkställs.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-12. 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, protokoll direktionen, 2020-02-11 § 2. 

Förstudie- och hyreskalkyl.     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna projektstart för brandstation Ljungskile enligt begäran från  

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.     

 

 

 

 

Peter Larsson Mattias Hagelberg 

Kommundirektör Lokalstrateg 

Skickas till 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 













 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 66 Dnr KS 2020/00148  

Samverkansavtal samhällsfastigheter 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har, på uppdrag av den politiska majoriteten, tagit fram ett 

förslag till samverkansavtal med Hemsö AB om samhällsfastigheter, dvs fastigheter 

som används till skattefinansierad verksamhet och som är specifikt anpassad för 

samhällsservice. 

  

Bakgrunden till förslaget är de stora investeringsbehov som finns i kommunen både vad 

gäller om/tillbyggnad och nybyggnad av verksamhetslokaler. Det råder ett hårt tryck på 

kommunförvaltningens organisation och bedömningen är att kommunen behöver hjälp 

för att möta dessa behov. Hemsö ska bidra genom att långsiktigt äga, utveckla, förvalta 

och investera i fastigheter och lokaler för samhällsservice. 

  

De objekt som avtalet omfattar är försäljning av förskolan Kreatören, försäljning och 

tillbyggnad av Rotviksbro äldreboende, försäljning/utveckling av Forshällaskolan, 

försäljning och om- och nybyggnation av Ljungskileskolan, försäljning och 

nybyggnation av förskola i Ljungskile, förskola i Råssbyn samt grundskola 

Ammenäs/skäret. Objekten kommer att prövas utifrån samverkansavtalets modell som 

inleds med en initial analys. Därefter sker ett antal steg fram till färdigställande. Om 

någon part önskar avbryta ett projekt vid någon tidpunkt görs det enligt en given 

kostnadsfördelning.  

  

Avtalet innebär tecknande av långa hyreskontrakt för objekten. Hyran sätts enligt en 

modell baserad på produktionskostnaden. En förköpsklausul finns i avtalet innebärande 

att kommunen ska erbjudas att köpa respektive fastigheten om Hemsö avser att avyttra 

någon. 

  

En rättslig bedömning utifrån LOU och statsstödsreglerna har gjorts vilken visar att 

samverkansavtalet faller inom reglerna. Oberoende värderingar säkerställer att 

statsstödsregler och likabehandlingsprincip upprätthålls.     

 

Mikael Staxäng (M), Ingemar Samuelsson (S), Camilla Olsson (C), David Höglund 

Velasquez (V) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-16. 

Samverkansavtal mellan Uddevalla kommun och Hemsö avseende samhällsfastigheter.  

Yrkanden 

Mikael Staxäng (M), Camilla Olsson (C): Bifall till förslaget i handlingarna. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 66 

Ingemar Samuelsson (S): I första hand återremittera ärendet för att redovisa på vilket 

sätt vi i stället kan inkludera fler företag i branschen genom exempelvis partnering för 

byggprocessen, samt att vid hyresalternativ som möjlig lösning exkludera försäljningen  

av de fastigheter vi själva äger. 

 

David Höglund Velasquez (V): Bifall till Ingemar Samuelssons (S) yrkanden. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer först proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

och finner kommunstyrelsen besluta att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer 

därefter proposition på Mikael Staxängs (M) m.fl. bifallsyrkande mot Ingemars 

Samuelssons (S) avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla Mikael Staxängs 

(M) bifallsyrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

  

att ingå samverkansavtal med Hemsö AB enligt upprättat förslag.    

  

att delegera åt kommunstyrelsen att fatta beslut om faserna initiala fasen, förstudiefasen 

och analys i enlighet med samverkansavtalet fram till det att hyresavtal och 

fastighetsförsäljning ska tecknas. Hyresavtal/program för respektive objekt underställes 

kommunfullmäktige för beslut. 

  

att hyresavtalen ersätter och kompletterar objekten i aktuell investeringsplan.  

 

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

 

Reservation 

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkanden. 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-02-28 av 

Christer Hasslebäck (UP), Ingemar Samuelsson (S) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-28 

Sebastian Johansson  
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Handläggare 

Strategisk Stadsutvecklare Patrik Petré 

Telefon 0522-69 60 00 
Patrik.petre@uddevalla.se 

 

Samverkansavtal samhällsfastigheter 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har, på uppdrag av den politiska majoriteten, tagit fram ett 

förslag till samverkansavtal med Hemsö AB om samhällsfastigheter, dvs fastigheter 

som används till skattefinansierad verksamhet och som är specifikt anpassad för 

samhällsservice. 

 

Bakgrunden till förslaget är de stora investeringsbehov som finns i kommunen både vad 

gäller om/tillbyggnad och nybyggnad av verksamhetslokaler. Det råder ett hårt tryck på 

kommunförvaltningens organisation och bedömningen är att kommunen behöver hjälp 

för att möta dessa behov. Hemsö ska bidra genom att långsiktigt äga, utveckla, förvalta 

och investera i fastigheter och lokaler för samhällsservice. 

 

De objekt som avtalet omfattar är försäljning av förskolan Kreatören, försäljning och 

tillbyggnad av Rotviksbro äldreboende, försäljning/utveckling av Forshällaskolan, 

försäljning och om- och nybyggnation av Ljungskileskolan, försäljning och 

nybyggnation av förskola i Ljungskile, förskola i Råssbyn samt grundskola 

Ammenäs/skäret. Objekten kommer att prövas utifrån samverkansavtalets modell som 

inleds med en initial analys. Därefter sker ett antal steg fram till färdigställande. Om 

någon part önskar avbryta ett projekt vid någon tidpunkt görs det enligt en given 

kostnadsfördelning.  

 

Avtalet innebär tecknande av långa hyreskontrakt för objekten. Hyran sätts enligt en 

modell baserad på produktionskostnaden. En förköpsklausul finns i avtalet innebärande 

att kommunen ska erbjudas att köpa respektive fastigheten om Hemsö avser att avyttra 

någon. 

 

En rättslig bedömning utifrån LOU och statsstödsreglerna har gjorts vilken visar att 

samverkansavtalet faller inom reglerna. Oberoende värderingar säkerställer att 

statsstödsregler och likabehandlingsprincip upprätthålls.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-16. 

Samverkansavtal mellan Uddevalla kommun och Hemsö avseende samhällsfastigheter.   

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att ingå samverkansavtal med Hemsö AB enligt upprättat förslag.    

mailto:Patrik.petre@uddevalla.se
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att delegera åt kommunstyrelsen att fatta beslut om faserna initiala fasen, förstudiefasen 

och analys i enlighet med samverkansavtalet fram till det att hyresavtal och 

fastighetsförsäljning ska tecknas. Hyresavtal/program för respektive objekt underställes 

kommunfullmäktige för beslut. 

 

att hyresavtalen ersätter och kompletterar objekten i aktuell investeringsplan. 

 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund/uppdrag 

Kommunledningskontoret har, på uppdrag av majoritetens företrädare i 

kommunstyrelsen, tagit fram ett förslag till samverkansavtal med Hemsö AB om 

samhällsfastigheter. De objekt som avtalet omfattar är försäljning av förskolan 

Kreatören, försäljning och tillbyggnad av Rotviksbro äldreboende, försäljning 

/utveckling av Forshällaskolan, försäljning och om- och nybyggnation av 

Ljungskileskolan, försäljning och nybyggnation av förskola i Ljungskile, förskola i 

Råssbyn samt grundskola Ammenäs/skäret. 

 

Bakgrunden till förslaget är de stora investeringsbehov som finns i kommunen både vad 

gäller om/tillbyggnad och nybyggnad av verksamhetslokaler. Det råder ett hårt tryck på 

kommunförvaltningens organisation och bedömningen är att kommunen behöver hjälp 

för att möta dessa behov. Hemsö ska bidra genom att långsiktigt äga, utveckla, förvalta 

och investera i fastigheter och lokaler för samhällsservice. 

Avtalets innehåll 

 

Förutom vilka objekt som omfattas reglerar avtalet bland annat frågor om hyresnivåer, 

processens olika faser, reglering av ansvar, samverkansformer och organisation, 

hyresavtal och modell för beräkning av hyresnivåer, förköpsrätt, tidplan med mera. 

 

Objekten som avtalet omfattar kommer att prövas utifrån samverkansavtalets modell 

som inleds med en initial analys. Därefter sker ett antal steg fram till färdigställande. 

Om någon part önskar avbryta ett projekt vid någon tidpunkt görs det enligt en given 

kostnadsfördelning. Avtalet bygger på att kommunen tecknar långsiktiga hyresavtal.  

 

En förköpsklausul finns i avtalet innebärande att kommunen ska erbjudas att köpa 

respektive fastigheten om Hemsö avser att avyttra någon. Oberoende värderingar ska 

ligga till grund för köpeskillingen. 

Om Hemsö fastighets AB 

Hemsö är ett företag som till 85 procent ägs statligt av den tredje AP-fonden, som 

förvaltar pensioner. Hemsö äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter med 
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erfarenhet inom till exempel äldreboenden, utbildning och vård. I Uddevalla äger 

Hemsö bland annat fastigheter på det gamla regementsområdet I17. Hemsö har 

informerat om sin verksamhet vid ekonomiutskottets sammanträde 20 januari 2019. 

 

En samhällsfastighet definieras som en fastighet som används till skattefinansierad 

verksamhet och som är specifikt anpassad för samhällsservice. Till exempel förskolor, 

skolor, sjukhus, vårdboenden, trygghetsboenden, bibliotek och teatrar. 

 

För att hålla kostnaderna och därmed hyran nere ska Hemsös erfarenhet av byggnationer 

användas i projekten. Andra redan genomförda projekt ska kunna återanvändas för att 

spara tid och pengar. Hemsö ger kommunen tillgång till ritningar, kostnader och 

studiebesök på redan genomförda projekt. 

Upphandlingsrättsliga aspekter 

Försäljningarna kommer att ske i enlighet med kommunallagen och EU:s 

statsstödsregler. Den kommunala likabehandlingsprincipen ska vara rådande norm vid 

försäljning av kommunal mark, likaså att kommunallagen förbjuder stöd till enskilda. 

EU:s statsstödsregler ska säkerställa att kommunen inte ska sälja fast egendom till ett 

pris som understiger marknadspriset eller köpa till ett pris som överstiger 

marknadspriset.  

 

Oberoende värderingar kommer att ske för att säkerställa att affärerna 

sker på marknadsmässiga grunder. 

 

Kommunen och Hemsö är införstådda med att lagen (2016:1145) om offentlig 

upphandling (LOU) ska tillämpas avseende kontrakt mellan Parterna som kan anses 

utgöra byggentreprenad enligt LOU. 

 

Upphandlingar görs när kommunen köper in något. Vad gäller försäljning av 

kommunala fastigheter, så tillämpas inte upphandling. Däremot är det viktigt att 

försäljningspriset grundas på en oberoende värdering av fastigheten.  Att hyra en 

fastighet är inte heller upphandlingspliktigt, eftersom man då tillämpar det så kallade 

hyresundantaget i lagen om offentlig upphandling, 3kap.19§ LOU. Enkelt förklarat kan 

man säga att lagen inte gäller när kommunen hyr lokaler.   

Sammanfattande bedömning och förslag 

Som tidigare nämnts är bakgrunden till förslaget de stora investeringsbehov som finns i 

kommunen både vad gäller om/tillbyggnad och nybyggnad av verksamhetslokaler. Det 

råder ett hårt tryck på kommunförvaltningens organisation och bedömningen är att 

kommunen behöver hjälp för att klara att genomföra nödvändiga investeringar inom 

rimlig tid. 

 

Hemsö är en aktör med mycket stor fastighetsportfölj och för långsiktigt ägande.  

Bolagets omfattande erfarenhet av byggande av samhällsfastigheter med 
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konceptlösningar är en fördel då tidigare projekterfarenheter kan utnyttjas och på så vis 

hålla nere produktionskostnaderna och således de framtida hyrorna.  

 

Kommunledningskontorets bedömning är att samverkansavtalet bör godkännas. 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Patrik Petré 

Kommundirektör Strategisk Stadsutvecklare 

Skickas till 

Hemsö 

 



Övriga antaganden Projektsamanställning Totalt (mkr) kr per BTA kr per UY %

Moms 100% Total projektkostnad 44 000 32 117 36 916

Antal elever 105 Hyreskostnadsyield 6,2%

Årlig hyreskostnad (inkl tillägg) 2 728 2 289

Uthyrbar yta/elev 11,4

Hyra/elev (kr) 25 981

Markförvärv 1 100 803 923

Ytslag Byggherre 4 000 2 920 3 356

Omvandlingsfaktor (UY/BTA) Entreprenad 35 000 25 547 29 365

BTA, kvm Oförutsett/budgetreserv 3 900 2 847 3 272 10%

Uthyrbar yta (UY), kvm Moms 0 0 0

Investeringsbidrag 0

Intäkter Totalt (kr) UY (kr/kvm) Total projektkostnad 44 000 32 117 36 916

Hyresintäkter 2 489 620 2 089

Tillägg -varmhyra 238 380 200

Tillägg - fastighetskatt 0 0

Rikthyra 2 728 000 2 289

Samtliga siffror är exempelsiffror

Sammaställning nyckeltal

Förskola

0,9

1 370

1 192
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Detta SAMVERKANSAVTAL (”Avtalet”) har nedan angivet datum träffats mellan: 

(1) Uddevalla kommun, org.nr 212000-1397, (”Kommunen”); och 

(2) Hemsö Fastighets AB, org.nr 556779-8169, (”Hemsö”). 

Kommunen och Hemsö benämns nedan var för sig ”Part” och tillsammans ”Parterna”. 

BAKGRUND 

A. Uddevalla kommun är en starkt växande kommun i Bohuslän. Kommunen står inför stora 

investeringar de närmaste åren i nya bostadsområden, kommunala verksamhetslokaler samt 

infrastruktur etc. Med anledning av detta har Kommunen och Hemsö kommit överens om 

att Hemsö ska bidra till Kommunens expansion genom att långsiktigt äga, utveckla, 

förvalta och investera i fastigheter och lokaler för samhällsservice.  

B. Hemsö är ett fastighetsbolag som är inriktat på att äga, förvalta och utveckla 

samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet finns huvudsakligen i Sverige men även i Finland 

och Tyskland. Beståndet uppgår idag till ca 55 miljarder kronor. Hemsös majoritetsägare är 

Tredje AP-fonden. 

C. Parterna har fört diskussioner om fastighetsförvärv, markanvisningar och 

samverkansprojekt och kommit överens om att träffa följande Avtal om samverkan 

avseende utveckling av samhällsfastigheter, och markförvärv i samband därmed, i 

Uddevalla.  

1. DEFINITIONER 

”Avrop 1” definieras i punkt 2.1(a). 

”Avrop 2” definieras i punkt 2.1(b). 

”Avsiktsförklaringen” definieras i Avtalets bakgrundsavsnitt. 

”Avtalet” avser detta samverkansavtal, inklusive bilagor, och vid var tid gjorda ändringar 

av och tillägg till dessa i enlighet med punkt 14.2. 

”Ekonomisk Ram” definieras i punkt 2.1(b). 

”Erforderliga beslut inom kommunen” avser kommunens för var tid gällande 

beslutsordning.  

”Färdigställandet” definieras i punkt 2.1(f). 

”Förstudiefasen” definieras i punkt 2.1(b). 

”Genomförandefasen” definieras i punkt 2.1(e). 

”Hemsö” definieras i inledningen till detta Avtal. 

”Initial Analys” definieras i punkt 2.1(a). 
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”Kommunen” definieras i inledningen till detta Avtal. 

”Parterna” definieras i inledningen till detta Avtal. 

”Planeringsfasen” definieras i punkt 2.1(d). 

”Programfasen” definieras i punkt 2.1(c). 

”Styrgruppen” definieras i punkt 4.1. 

2. ÖVERGRIPANDE OM PARTERNAS SAMVERKAN 

2.1 Parterna har kommit överens om en samverkansmodell för nuvarande och kommande 

gemensamma projekt (ny- och ombyggnation) enligt vad som följer av denna punkt 2. 

Samverkansmodellen är indelad i olika faser i enlighet med den schematiska bild som 

framgår av Bilaga 1 och närmare beskrivs nedan. 

 ”Initial Analys” avser det inledande steget i Parternas gemensamma projekt. Båda 

Parter har möjlighet att initiera ett om- och/eller nybyggnadsprojekt inom 

Uddevalla kommun och därmed starta den Initiala Analysen. Parterna ska i den 

Initiala Analysen bedöma förutsättningarna för projektet och om projektet ska 

utredas ytterligare. Om båda Parter finner det initierade projektet intressant, ska 

Parterna inom ramen för den Initiala Analysen i samråd bland annat ta fram en 

förstudiebudget som ska beslutas skriftligen av Styrgruppen och godkännas via 

Erforderliga beslut inom kommunen. (”Avrop 1”). För det fall Avrop 1 ej sker ska 

kostnader hänförliga till den Initiala Analysen bäras av respektive Part. Om beslut 

om Avrop 1 fattas inleds Förstudiefasen. 

 ”Förstudiefasen” innefattar framtagande av programbudget, 

produktionskostnadskalkyl samt ekonomisk ram i enlighet med de principer som 

framgår av punkt 5 nedan (”Ekonomisk Ram”). Förstudiefasen inleds efter att 

beslut om Avrop 1 fattas.  

 

Under Förstudiefasen är avsikten att någon av Parterna antingen ansöker om 

förhandsbesked avseende bygglov eller att någon av parterna parallellt initierar en 

detaljplaneprocess genom att lämna in en planansökan till 

kommunledningskontoret som därefter bereder ärendet rörande planbesked.  

Markanvisningsavtal ska ingås för att bland annat reglera förutsättningarna för en 

framtida överlåtelse. Det noteras härvid att en sådan direktanvisning av mark 

kräver beslut i kommunstyrelsen. En värdering av marken ska göras i enlighet med 

de principer som framgår av punkt 7 nedan. Sådant avtal ska, i förekommande fall, 

vara villkorat av exempelvis en lagakraftvunnen detaljplan. Parterna är överens om 

att beslut under Förstudiefasen ska vävas in i kommunens befintliga besluts- och 

organisationsprocess. 

Under Förstudiefasen ska Parterna vidare reglera kostnaderna för planprocessen 

och, i förekommande fall, ingå plankostnadsavtal.  

Parterna ska under Förstudiefasen ta fram en Ekonomisk Ram för projektet i 

enlighet med det exempel som framgår av Bilaga 2. Den Ekonomiska Ramen ska 

innehålla uppskattade uppgifter om samtliga projektrelaterade kostnader, inklusive 

en förenklad produktionskostnadskalkyl samt en budgetreserv. Budgetreserven ska 
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innefatta oförutsedda kostnader under det fortsatta arbetet med projektet. Parterna 

ska verka för att den Ekonomiska Ramen hålls. För det fall att någon kostnadspost 

överskrids så ska Parterna i god samverkansanda verka för att någon annan post 

sänks i motsvarande mån. Om detta inte är möjligt ska Parterna gemensamt besluta 

om att budgetreserven får användas. 

Parterna är överens om att beslut under förstudiefasen ska vävas in i Kommunens 

befintliga besluts- och organisationsprocess. Om Parterna under Förstudiefasen 

beslutar att inte gå vidare med projektet ska Parterna undersöka möjligheten till att 

ta ett omtag avseende projektet, alternativt att reglering av nedlagda kostnader ska 

ske enligt punkt 6 nedan. 

Om parterna kommer överens om indikativ hyresnivå och den Ekonomiska 

Ramen, produktionskostnadskalkyl, programbudget och tidplan ska Parterna fatta 

beslut om ”Avrop 2” varpå Programfasen inleds, se bilaga 1. 

 ”Programfasen” avser den fas som inleds efter det att aktuell detaljplan har varit 

föremål för samråd. Under denna fas ska Parterna bl.a. fastställa kvalitet och krav 

på projektet genom att projektera fram programhandlingar. Dessutom upprättas ett 

hyresavtal avseende projektet i enlighet med principerna i den Ekonomiska Ramen 

och punkt 5 nedan. 

Under Programfasen tas en förnyad produktionskalkyl fram baserad på de nya 

uppgifter och förbättrade handlingar som tas fram under Programfasen varpå den 

Ekonomiska Ramen uppdateras med de nya uppgifterna. I samband därmed 

fastställs bashyran som efter att hyresavtalet undertecknats justeras i enlighet med 

punkt 5.1 (c) (ii) nedan.  

Programfasen omfattar dessutom eventuella markförvärv/upplåtelser som kan 

komma att genomföras genom fastighets-/marköverlåtelseavtal eller 

överenskommelse om fastighetsreglering. Sådant avtal ska först godkännas av rätt 

instans enligt vid varje tidpunkt gällande reglemente och delegationsordning samt 

vara villkorat av att aktuell detaljplan i förekommande fall vinner laga kraft samt 

att hyresavtal tecknas på överenskomna villkor. Fullföljandet av detaljplanen ska 

sedan ske genom ett granskningsförfarande följt av beslut om antagande i 

kommunfullmäktige. Parterna ska arbeta utifrån en ”full transparens”-princip med 

en gemensam ekonomisk ram under Programfasen.  

Om Parterna under Programfasen beslutar att inte gå vidare med projektet ska 

Parterna undersöka möjligheten till att ta ett omtag avseende projektet, alternativt 

att reglering av nedlagda kostnader ska ske enligt punkt 6 nedan.  

Programfasen övergår till Planeringsfasen i samband med att Parterna ingår ett 

hyresavtal och eventuella övriga erforderliga avtal för projektets genomförande.  

 ”Planeringsfasen” följer efter Programfasen. Under denna fas ska Hemsö ta fram 

projekthandlingar som ska ligga till grund för framtida förfrågningsunderlag. Det 

noteras härvid särskilt att Kommunen ska ha möjlighet att inkomma med 

synpunkter och kommentarer avseende utformningen av sådana projekthandlingar. 

Parterna ska genom Kommunen handla upp erforderliga entreprenader enligt lagen 

(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) samt därefter ingå entreprenadavtal. 

Kommunen är upphandlande myndighet och är även den part som kommer att fatta 

tilldelningsbeslutet. Kommunen ska upphandla entreprenaden i nära samarbete 
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med Hemsö. Hemsö ansvarar för att ta fram administrativa föreskrifter (AF) 

upphandlingsföreskrifter (AFB), inkluderande bl.a. obligatoriska krav (”skakrav”) 

i nära samarbete med Kommunen. Hemsö ansvarar för att ta fram och 

tillhandahålla övriga handlingar (inkl. projekthandlingar) och kontraktsvillkor.  

 

 ”Genomförandefasen” inleds när entreprenadavtal är tecknat. 

Genomförandefasen omfattar bl.a. att tillse att förpliktelser i hyresavtal och 

entreprenadavtal efterföljs, hantera löpande frågor med anledning av byggnation 

samt ÄTA-arbeten. Hemsö ansvarar för att tillse att byggnationen sker i enlighet 

med hyresavtal och entreprenadavtal. När entreprenaden är färdigställd och 

slutbesiktigad avslutas projektet genom färdigställande. 

 ”Färdigställandet” avser det avslutande ledet i Parternas samverkan i ett projekt 

då Parterna ska göra en slutlig reglering av hyresnivån i enlighet med hantering av 

ÄTA-arbeten enligt punkt 5.1 (c) (ii) samt tillse att överlämning sker från 

entreprenören till Hemsö såsom fastighetsägare och Kommunen såsom 

hyresgäst/verksamhetsutövare på ett tillfredsställande sätt. 

2.2 Om Parterna beslutar om att uppföra en byggnad som liknar en byggnad som Parterna 

tidigare har uppfört eller i övrigt identifierat, så kan samverkansmodellen kortas ner och 

anpassas för det aktuella objektet. Den totala projekttiden kan till exempel kortas ner 

genom att den Initiala Analysen utgår och att Parterna istället inleder direkt med 

Förstudiefasen. Utöver det faktum att den totala projekttiden kan kortas ner är Parterna 

överens om att byggnadens tekniska kvalitet kommer att vara bestämd med utgångspunkt i 

det valda objektet, dock att mindre ändringar kan komma att göras inom ramen för 

projektet. 

2.3 Utöver vad som framgår av punkt 2.2 ovan är Parterna överens om att Styrgruppen via 

Erforderliga beslut inom kommunen kan  ta fram förslag till beslut att göra avsteg från 

ovanstående samverkansmodell när det är erforderligt. 

3. FASTIGHETER OCH PROJEKT 

3.1 Samverkan och exklusivitet  

3.1.1 Parterna är vid ingåendet av detta Avtal överens om att samverka kring utveckling 

av samhällsfastigheter i Uddevalla, dels att genom att Hemsös dotterbolag 

förvärvar befintliga samhällsfastigheter av Kommunen dels genom att utföra 

nybyggnation av lokaler inom nya samhällsfastigheter i enlighet med vad som 

framgår av denna punkt 3. 

3.1.2 Parterna är överens om att samverka kring utvecklingen av ett antal 

samfällsfastigheter i Uddevalla kommun. Samverkan omfattar följande 

identifierade fastigheter och projekt: 

a) Rotviksbroprojektet 

Rotviksbroprojektet omfattar hela eller del av fastigheten Uddevalla Högås 

Torp 1:10 och avser förvärv av befintligt äldreboende och förskola 

(Kreatören) på fastigheten. Kommunen har identifierat ett behov av att 

bygga ut äldreboendet och Parterna är överens om att det är av yttersta vikt 

att denna tillbyggnation startar så snart som möjligt. 
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b) Ljungskileprojektet 

Ljungskileprojektet omfattar förskola och grundskola i Ljungskileområdet 

i Uddevalla: 

Nya Hälle förskola, omfattar hela eller delar av fastigheterna Uddevalla 

Ljungs-Hälle 1:129, 1:288, 1:399 och 1:406 och avser byggnation av en ny 

förskola. Parterna är överens om att byggnation av denna förskola behöver 

inledas så snart som möjligt för att bl.a. möjliggöra ombyggnationen av 

Ljungskileskolan.   

Ljungskileskolan, omfattar hela eller delar av fastigheterna Uddevalla 

Skälläckeröd 1:6, 1:15, 1:40 och Ljungs-Hälle 1:288 och 1:309 och avser 

om- och nybyggnation av Ljungskileskolan till en F-9 skola samt 

tillhörande idrottshall/idrottshallar. Parterna är överens om att verka för att 

framtida om- och nybyggnation sker inom befintlig detaljplan. 

Råssbyn förskola, omfattar hela eller delar av fastigheterna Forshälla-

Strand 5:1 och avser byggnation av en ny förskola. 

Grundskola Ammenäs/Skäret, omfattar hela eller delar av fastigheterna 

Forshälla-Röd 2:12 samt Forshälla-Röd 2:15, och avser byggnation av en 

ny F-6 skola samt en idrottshall. 

Forshällaskolan, omfattar hela eller delar av fastigheten Buddeberg 2:13 

och avser förvärv och utveckling av befintlig grundskola och förskola. 

 

 

3.1.3 Ovanstående projekt befinner sig i olika faser av Parternas gemensamt 

identifierade samverkansmodell som framgår av punkt 2 ovan. Parterna ska 

gemensam identifiera vilket steg i samverkansmodellen respektive projekt befinner 

sig i. 

3.1.4 Hemsö har en exklusiv rätt att förhandla villkoren kring förvärv och utveckling av 

de fastigheter och projekt som omnämns ovan i punkt 3.1.2, innebärande att 

Kommunen förbinder sig att varken direkt eller indirekt förhandla med någon 

annan part avseende de aktuella fastigheterna/projekten. Exklusiviteten avseende 

respektive fastighet/projekt gäller, i relation till var och en av 

fastigheterna/projekten, fram till det tidigare av att bindande avtal träffas eller 

förhandlingar angående den aktuella fastigheten/det aktuella projektet avbryts.  

3.1.5 Parternas intention är att teckna hyresavtal för samtliga fastigheter/projekt i punkt 

3.1.2 med Kommunen som hyresgäst i ett långsiktigt hyresförhållande. Kommunen 

och Hemsö är införstådda med att de hyresavtal som innefattar om- till- eller 

nybyggnation kan anses utgöra en upphandlingspliktig byggentreprenad enligt 

LOU. Parterna ska handla i enlighet med LOU och formerna för parternas 

tillämpning av LOU ska regleras särskilt för respektive fastighet/projekt.  

 

3.1.6 Parterna har även möjlighet att fortsatt föra diskussioner för att identifiera andra 

potentiellt lämpliga fastigheter och projekt för samhällsservice varpå Parterna är 
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överens om att de principer som beskrivs för samverkan och förvärv av 

fastigheterna/projekten i detta samverkansavtal även kan tillämpas på sådana 

fastigheter/projekt som Parterna gemensamt identifierat. 

3.2 Allmänt om byggnadsmaterial, miljöcertifiering och standard 

Hemsö arbetar utifrån konceptet ”Giftfri skola” och ”Giftfri förskola” genom medvetna 

materialval, exempelvis SundaHus. Parterna har som målsättning att certifiera alla 

nyproducerade byggnader enligt Miljöbyggnad (Nivå Silver) eller liknande 

certifieringssystem. Standard och kvalitet i nyproduktion vad avser ingående produkter och 

material ska motsvara Hemsös standard i andra, liknande, nybyggnadsprojekt. 

4. ORGANISATION 

4.1 För genomförandet av Parternas samverkan under detta Avtal ska en gemensam styrgrupp 

inrättas (”Styrgruppen”). Styrgruppen ska bestå av två behöriga företrädare från 

respektive Part. Kommunens företrädare ska internt bereda frågor i enlighet med 

Erforderliga beslut inom kommunen inför styrgruppsmöten. Hemsö är dock medveten om 

att beslut som fattas av Kommunens representanter i styrgruppen kan komma att vara 

bindande för kommunen först efter att Erforderliga beslut inom kommunen har fattats. Det 

noteras att vid avtalets skrivande fattas kommunens politiska beslut i kommunens 

styrgrupp för stadsutvecklingsprojektet. Styrgruppens sammanträden ska protokollföras. 

4.2 Styrgruppens grundläggande ansvar och uppgifter är: 

 att tillse att Parternas samverkan fortlöper optimalt med syfte att genomföra en 

gemensam utveckling av samhällsservice; 

 att besluta om Avrop 1 samt Avrop 2; 

 att fatta beslut som föranleder en förändring av tidsplan för projekten; 

 att följa upp budget och fatta beslut i frågor som uppkommer mellan Parterna med 

anledning av samverkan och affärsprocess enligt detta Avtal. 

4.3 Vardera Part åtar sig att tillse att respektive företrädare i Styrgruppen vid behov med stöd 

av bisittare och/eller särskild fullmakt/delegation är behörig att fatta erforderliga beslut 

inom ramen för Styrgruppens ansvar och uppgifter enligt punkt 4.2 ovan, dock med 

reservation för vad som anges i punkt 4.1. Beslut i Styrgruppen kräver enighet. 

4.4 Parterna är vidare överens om att särskilda projektgrupper för respektive projekt (eller för 

vissa projekt gemensamt) ska tillsättas av Parterna gemensamt eller av Styrgruppen. För 

det fall att enighet inte kan uppnås vid beslutsfattande i en projektgrupp, trots upprepade 

försök att fatta beslut i viss fråga, ska Part äga rätt att påkalla att frågan hänskjuts till 

Styrgruppen. 

4.5 Eventuell övrig organisation (såsom t.ex. särskilda arbetsgrupper) tillsätts av Parterna 

gemensamt eller Styrgruppen i takt med att sådant behov identifieras under 

samverkansprocessen. 

4.6 Parterna är överens om att i samband med Styrgruppens, respektive projektgruppernas, 

första möte fastställa riktlinjerna för besluts- och mandatordning, mötesfrekvens, 

formalisering av beslut etc. 
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5. HYRESAVTAL 

 Parterna är överens om att hyran för respektive projekt ska fastställas enligt en 

formel innebärande att samtliga projektkostnader multipliceras med en 

överenskommen procentsats som baseras på den Ekonomiska Ramen för 

respektive projekt med nedanstående förtydliganden.  

Projektkostnaderna (varvid noteras att full transparens kring nedanstående 

kostnadsposter ska tillämpas) ska inkludera:  

(i) kostnader för markförvärv; 

(ii) sanering, rivning och/eller andra åtgärder som krävs enligt detaljplan (t.ex. 

kompensatoriska åtgärder) beroende på aktuell ansvarsfördelning vid 

respektive markförvärv; 

(iii) Hemsös projektledningskostnader (såväl interna som externa);  

(iv) Hemsös projekteringskostnader som hänför sig till det aktuella projektet 

(förstudie, program, planering);  

(v) anslutningsavgifter och andra myndighetskostnader såsom 

detaljplanekostnader, exploateringsavgifter, bygglovskostnader och 

förrättningskostnader m.m.; 

(vi) försäkring; 

(vii) samtliga kostnader för husentreprenad (inklusive färdigprojektering m.m.); 

(viii) samtliga kostnader för markentreprenad (inklusive färdigprojektering 

m.m.);  

(ix) kostnader för ej avdragsgill mervärdesskatt;  

(x) ÄTA (undantaget ÄTA som Hemsö ska svara för enligt punkt (a)(c)(ii) 

nedan) och oförutsett; och  

(xi) eventuella bidrag. 

 Ett räkneexempel utvisande projektkostnader och hyresberäkning framgår av 

Bilaga 2. Härvid noteras att det vid fastställande av procentsats för ett specifikt 

objekt ska tas i beaktande bl.a. läge, hyresavtalslängd, marknadsläge, 

finansieringskostnader och restvärdesrisk.  

 Parterna är överens om att bashyran för hyresavtalen inom respektive projekt som 

utgångspunkt ska fastställas genom följande två steg. 

(i) Bashyran ska bestämmas i respektive hyresavtal i samband med 

undertecknandet och baseras på det underlag som Parterna gemensamt har 

tagit fram under det aktuella projektets process enligt punkterna 2.1(a)-(c) 

ovan. Om inkomna anbud i den offentliga upphandlingen är för dyra, och 

Hemsö eller Kommunen inte väljer att i förhållande till Kommunen eller 
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Hemsö stå denna fördyring, ska upphandling avbrytas, en ny upphandling 

genomföras eller ett omtag kring det aktuella projektet göras.  

(ii) Bashyran ska uppdateras och slutligt fastställas när verksamhetsspecifika 

ÄTA-arbeten hänförliga till den upphandlade entreprenaden har reglerats i 

samband med Färdigställandet enligt punkt 2.1(f) ovan. Parterna är 

överens om att ÄTA-arbeten ska regleras i en projektgenomförandebilaga 

till respektive hyresavtal och innefatta sådana ändringar och tillägg som 

görs efter det att hyresavtal har ingåtts. Kostnader för ändringar och tillägg 

som görs innan dess ska istället regleras i enlighet med den 

samverkansmodell som framgår av punkt 2.1 (a)-(d) ovan samt den 

Ekonomiska Ramen. Parterna är överens om att grundprincipen för ÄTA-

arbeten är att dessa ska inkluderas i den Ekonomiska Ramen och därmed 

vara hyresgrundande. För undvikande oklarhet noteras att detta även avser 

oförutsedda ÄTA-arbeten som beror på omständigheter som inte någon av 

Parterna har kunnat förutse (t.ex. myndighetsbeslut eller hinder i mark). 

Därutöver kan någon av Parterna ensam påkalla ett ÄTA-arbete varvid den 

Part som orsakar och/eller påkallar ett ÄTA-arbete ska svara för 

kostnaderna hänförliga till sådant arbete. 

6. KOSTNADSFÖRDELNING 

6.1 Budget och kostnadsfördelning 

6.1.1 Parterna ska löpande och gemensamt överenskomma om en projektbudget för, och 

principer för fördelning av, kostnader hänförliga till de olika delmomenten inom 

respektive utvecklingsprojekt enligt detta Avtal (se närmare i punkt 2 ovan och 

Bilaga1).  

 

6.1.2 Ekonomisk reglering av de gemensamma samverkansåtgärderna enligt punkt 2 

ovan ska Parterna emellan i första hand ske genom instruktion till den aktör som 

ska utföra den gemensamma åtgärden om fakturering till respektive Part baserat på 

överenskommen kostnadsfördelning. Om sådan hantering inte är möjlig ska 

ekonomisk reglering Parterna emellan ske genom kvartalsvisa avstämningar av 

upplupna kostnader. 

6.1.3 Om ett Projekt av någon anledning, exempelvis genom bristande förutsättningar 

eller av kostnadsskäl, saknar förutsättningar för att genomföras är Parterna överens 

om att i största möjliga mån försöka ta ett omtag kring det aktuella projektet. För 

det fall Kommunen ändock väljer att avbryta projektet ska Kommunen, mot att 

Kommunen erhåller rätten till samtliga framtagna handlingar, svara för Hemsös 

externa kostnader (krona för krona) hänförliga till projektet, inklusive men inte 

begränsat till kostnader för sådana icke avbeställbara arbeten eller uppdrag som har 

godkänts genom Avrop 1 respektive Avrop 2, genom undertecknande av hyresavtal 

och/eller genom annan särskild överenskommelse mellan Parterna. Hemsö ska 

dock svara för sina egna projektledningskostnader, varmed avses kostnader för 

Hemsös personal alternativt kostnader för motsvarande arbete som läggs ner av 

externa konsulter. För undvikande av oklarhet kan Hemsös interna 

projektledningskostnader således inte komma att bli föremål för 

kostnadsfördelning enligt detta Avtal för det fall att ett projekt avbryts.  
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6.1.4 För det fall att Hemsö väljer att avbryta projektet eller av någon anledning väljer 

att inte göra ett omtag kring projektet i enlighet med vad som framgår av punkt 

6.1.3 ovan ska, istället för vad som framgår av punkt 6.1.3, Hemsö svara för 

samtliga kostnader med anledning därav. 

6.1.5 Utöver den kostnadsfördelning som gäller enligt denna punkt 6 har Parterna inte 

rätt att framställa några krav på varandra med anledning av att ett projekt avbryts. 

Dock kan ersättningsrätt för respektive part föreligga om bindande hyresavtal, 

fastighetsöverlåtelse eller exploateringsavtal tecknats och part inte fullföljer sina 

skyldigheter enligt tecknat avtal.   

 

6.1.6 Det noteras att den kostnadsfördelning som gäller enligt punkt 6.1.3-6.1.4 ska gälla 

på motsvarande sätt för det fall att detta Avtal, och Parternas samarbete med 

anledning därav, upphör att gälla (se punkt 10 nedan). 

6.2 Hantering av framtagna handlingar vid avbrytande av projekt/upphörande av 

Avtalet 

För det fall Parternas samverkan kring ett objekt och/eller projekt avbryts i förtid och/eller 

detta Avtal upphör att gälla ska den Part som har svarat för kostnaderna för framtagandet 

av handlingarna erhålla äganderätten till dem. Parterna ska gemensamt verka för att 

samtliga rättigheter kopplade till handlingarna överlåts till den part som enligt denna 

bestämmelse ska erhålla äganderätten till handlingarna. För undvikande av missförstånd; 

för de fall Kommunen ersätter Hemsö i enlighet med punkt 6.1.3 ska Kommunen erhålla 

äganderätten till handlingarna. Parterna är dock överens om att båda Parter ska ha rätt att 

använda samtliga handlingar som har tagits fram inom ramen för ett projekt.  

7. VÄRDERING AV MARK OCH BYGGNADER 

7.1 Förvärva befintliga bebyggda samhällsfastigheter 

7.1.1 Köpeskillingen för Hemsös förvärv av befintliga samhällsfastigheter ska baseras på 

en oberoende värdering och fastställas efter förhandling mellan Parterna. Underlag 

och instruktion för värderingen ska utarbetas gemensamt mellan Parterna och ska 

handlas upp och bekostas av Kommunen och därmed inte ingå i den Ekonomiska 

ramen. Utsett värderingsinstitut ska ta del av den tekniska due diligence som 

Hemsö avser genomföra i samråd med Kommunen.  

7.1.2 Om den oberoende värderingen leder till ett enligt endera Part oskäligt resultat äger 

endera Part rätt att påkalla ytterligare en oberoende värdering, varvid 

marknadsvärdet därvid ska baseras på ett snitt av de genomförda värderingarna. 

Den Part som påkallar en ny oberoende värdering ska stå kostnaden för sådan 

värdering. 

7.2 Förvärv av obebyggda samhällsfastigheter 

7.2.1 Köpeskillingen för Hemsös förvärv av obebyggda samhällsfastigheter ska baseras 

på en oberoende värdering och fastställas efter förhandling mellan Parterna. 

Underlag och instruktion för värderingen ska utarbetas gemensamt mellan Parterna 

och ska handlas upp och bekostas av Kommunen och därmed inte ingå i den 

Ekonomiska ramen.  
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7.2.2 Utsett värderingsinstitut ska göra en bedömning av marknadsvärdet utifrån en 

byggrättsvärdering baserat på byggrättens totala BTA ovan mark exklusive 

friliggande komplementbyggnader t.ex. cykelförvaring och förråd. 

Värdebedömningen för byggrätten ska utgå från ett scenario där detaljplanen är 

antagen vid värdetidpunkten. Värdering ska således utgå från förutsättningen att 

byggnation skulle kunna påbörjas vid värdetidpunkten. Vid värdering av mark för 

skoländamål är Parterna dessutom överens om att hänsyn ska tas till rådande 

skolpeng. 

 

7.2.3 Om den oberoende värderingen leder till ett enligt endera Part oskäligt resultat äger 

endera Part rätt att påkalla ytterligare en oberoende värdering, varvid 

marknadsvärdet därvid ska baseras på ett snitt av de genomförda värderingarna. 

Den Part som påkallar en ny oberoende värdering ska stå kostnaden för sådan 

värdering. 

8. ÖVERLÅTELSEFÖRBUD 

 

8.1 För det fall att Hemsö önskar avyttra direkt eller indirekt, något objekt som omfattas av 

detta Avtal är Parterna överens om att Kommunen ska ha en förköpsrätt avseende sådant 

objekt. Kommunens förköpsrätt enligt denna punkt 8 innebär att Hemsö endast har rätt att 

avyttra ett objekt till en tredje part om Hemsö (i) har erbjudit Kommunen att förvärva det 

aktuella objektet, samt (ii) att Kommunen avböjer ett sådant erbjudande. 

8.2 Erbjudandeskyldigheten enligt punkt 8.1 ovan fullgörs genom skriftligt meddelande till 

Kommunen med det pris och övriga villkor som ska gälla för förvärvet. Om Kommunen 

önskar förvärva det aktuella objektet till angivet pris och övriga angivna villkor, ska 

Kommunen inom 30 dagar från mottagandet av erbjudandet skriftligen underrätta Hemsö 

därom. Ett uteblivet svar ska anses som att Kommunen tackar nej till att förvärva det 

aktuella objektet. 

8.3 Priset för det aktuella objektet ska motsvara det högsta budet som Hemsö erhållit från en 

tredje part avseende objektet. Om Hemsö inte erhållit något bud ska en oberoende 

värdering tas fram av Hemsö och som Kommunen därefter får ta ställning till. Om den 

oberoende värderingen leder till ett enligt endera Part oskäligt resultat äger endera Part rätt 

att påkalla ytterligare en oberoende värdering, varvid marknadsvärdet fastställs till ett snitt 

av  de genomförda värderingarna. 

8.4 Hemsö äger rätt att utan hinder av vad som ovan föreskrivits i denna punkt 8 överlåta ett 

objekt till ett av Hemsö helägt dotterbolag, under förutsättning att Hemsös rättigheter och 

skyldigheter enligt detta Avtal överförs på sådant dotterbolag.  

8.5 Förköpsrätten enligt denna punkt 8 ska gälla i tjugofem (25) år eller objektets 

hyresavtalslängd från dess att det aktuella objektet färdigställdes. 
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9. TIDPLAN  

Parterna har kommit överens om en preliminär tidplan för genomförandet enligt Bilaga 3.  

10. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING 

10.1 Detta Avtal gäller från och med dagen för Parternas undertecknande av detta Avtal och till 

och med den dag då samtliga samverkansprojekt har färdigställts om inte annat framgår 

nedan. 

10.2 Part äger rätt att säga upp detta Avtal med iakttagande av tre (3) månaders uppsägningstid 

om (i) omständighet inträffar som väsentligen försvårar genomförandet av Parternas 

samverkan enligt detta Avtal, (ii) endera Part begår ett väsentligt brott mot någon 

bestämmelse i detta Avtal, varvid den andre Parten ska ha rätt att säga upp detta Avtal. 

Uppsägning ska framställas skriftligen till den andra Parten.  

11. KONSEKVENSER AV UPPHÖRANDE 

Om detta Avtal upphör att gälla enligt punkt 10 ovan ska eventuella kostnader som 

beslutats om enligt punkt 6 ovan, och som inte redan reglerats mellan Parterna, slutligt 

regleras. Därutöver ska Parterna inte ha några anspråk motvarandra till följd av Avtalets 

upphörande.  

12. VILLKOR 

Detta Avtal förutsätter för sin giltighet och bestånd att kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun fattar beslut om att godkänna Avtalet.  

13. MEDDELANDE 

13.1 Alla meddelanden med anledning av detta Avtal ska vara skriftliga och ska skickas till (i) 

adresserna angivna nedan; eller (ii) annan adress som kan komma att meddelas i enlighet 

med denna punkt 13.1 (Meddelanden). I denna punkt ska ”skriftlig” anses innefatta e-mail 

men inte fax. Ett meddelande via e-mail ska efterföljas av ett brev levererat personligen 

eller skickat med bud eller rekommenderat om mottagandet inte har bekräftats via 

motparten enligt punkt 13.2(c) nedan. 

Kommunen: 

Uddevalla kommun 

Att. Peter Larsson 

Adress (brev): Uddevalla Kommun, Stadshuset, 451 81 Uddevalla 

Adress (bud): Uddevalla kommun, Varvsvägen 1, 451 50 Uddevalla 

Mail: peter.larsson@uddevalla.se 

Hemsö: 

Hemsö Fastighets AB 

Attn. Anna Marand 

Adress (brev): Box 24 281, 104 51 Stockholm 

mailto:peter.larsson@uddevalla.se
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Adress (bud): Linnégatan 2, Stockholm 

Mail: anna.marand@hemso.se  

13.2 Ett meddelande ska anses vara mottaget när den andra Parten bekräftar mottagandet. För 

det fall en Part inte bekräftar mottagandet ska det ändock anses mottaget: 

 om levererat personligen eller skickat med välrenommerad budfirma (med erhållet 

leveranskvitto), den dag det mottogs av mottagaren om det mottogs före kl. 17.00 

en vardag och i annat fall nästkommande vardag; 

 om skickat inom Sverige, en vardag, eller om skickat utanför Sverige, fem 

vardagar, efter det att det skickats med rekommenderat brev med begärt 

leveranskvitto; eller 

 om skickat med e-mail, den dag det skickades om det skickades före kl. 17.00 en 

vardag, och i annat fall nästkommande vardag, förutsatt att det styrks av ett 

sändkvitto eller bekräftelse från avsändaren som inte är automatiskt genererat 

utvisande att sändningen har gått igenom. 

14. ÖVRIGT 

14.1 Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet får inte överlåtas eller pantsättas utan 

motpartens skriftliga medgivande. För undvikande av oklarhet noteras dock att Hemsö, vid 

eventuella markförvärv, ska ha rätt att anvisa andra helägda dotterbolag som köpare av 

sådan fastighet under förutsättning att Hemsö lämnar erforderlig säkerhet i samband med 

sådan anvisning. 

14.2 Tillägg till och ändringar i detta Avtal ska vara skriftliga och behörigen undertecknade av 

Parterna för att bli gällande. 

14.3 Parternas bedömning är att den samverkan som sker enligt detta Avtal inte innebär 

tillskapandet av ett enkelt bolag.  

15. TVIST 

Tvist med anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol. 

______________ 

 

  

mailto:anna.marand@hemso.se
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Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt. 

 

Ort: Ort: Stockholm                  

Datum: Datum: 2020- 

 

UDDEVALLA KOMMUN HEMSÖ FASTIGHETS AB 

 

 

________________________ _______________________ 

Namn: Namn: 

 

 

________________________ _______________________ 

Namn: Namn: 
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PRELIMINÄR PROJEKTTIDPLAN
Objekt Uddevalla kommun Projekt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Rotviksbro äbo och förskola Rotviksbro Äldreboende genomförande genomförande genomförande

Ljungskile skola och förskola ("Ljungskileprojektet") Hälle förskola 2 detaljplan*/genomförande detaljplan*/genomförande genomförande genomförande

Ljungskileskolan 2025** genomförande genomförande genomförande genomförande genomförande genomförande

Råssbyn förskola detaljplan detaljplan genomförande genomförande genomförande

Ammernäs/Skäret Grundskola detaljplan detaljplan genomförande genomförande genomförande

Forshälla skola och förskola***

*om det behövs en detaljplan för att genomföra projektet

**här bedöms det att ny detaljplan inte behövs

***tidplanen utreds



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 56 Dnr KS 2020/00110  

Marköverlåtelseavtal för Kvarter 3, Sundsstrand- blivande 
Forshälla-Sund 1:232, 1:268 och 1:270 

Sammanfattning 

Som en följd av genomförd markanvisning beslutade kommunfullmäktige 2018-02-14 

att godkänna upprättat marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och GBJ 

Construction AB avseende kvarter 3, Sundsstrand.  

  

I marköverlåtelseavtalet ställs krav på att bygglov ska ha beviljats innan 2018-08-31 

och att byggstart ska ha skett innan 2020-01-31. Då exploatörens bygglov drog ut på 

tiden, samt att försäljningen varit avvaktande gällande de planerade radhusen så önskar 

denne ett omtag avseende avtalen.  

  

Exploatören kommer att utföra stora markarbeten inom hela kvarter 3, men 

bostadsbyggnationen kommer ske i tre etapper. Förslaget är därför att ersätta det 

tidigare avtalet med tre nya marköverlåtelseavtal: ett för bostadsrätterna i 

flerbostadshusen (område A), ett för hyreshusen (område B) och ett avtal för resterande 

mark (område C). Detta för att möjliggöra lagfart och försäljning innan hela området är 

färdigbyggt.  

  

Avtalet för område A bygger på samma grund som tidigare avtal men med en 

framflyttad byggnadsskyldighet avseende färdig bottenplatta. Senast 31 augusti 2020 

ska samtliga bottenplattor enligt beviljat bygglov finnas på området.  

  

Avtalet för område B bygger också på samma grund som tidigare avtal men med en 

framflyttad byggnadsskyldighet avseende färdig bottenplatta. Senast 31 december 2021 

ska samtliga bottenplattor enligt beviljat bygglov finnas på området.  

  

Avtalet för område C innebär att exploatören har möjlighet att omarbeta bygglovsgiven 

byggnation till det marknaden efterfrågar. I hävningsvillkoren finns därför två nya tider; 

nytt beviljat bygglov senast 31 augusti 2021 och senast 31 december 2021 ska samtliga 

bottenplattor enligt beviljat bygglov finnas på området. 

  

Kommunledningskontoret har i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen tillagt ett 

förslag om att samhällsbyggnadsnämnden ges rätt att i enlighet med avtalen besluta om 

hävning och vite på grund av försenad byggstart.   

 

Kent Andreasson (UP), Mikael Staxäng (M), Ingemar Samuelsson (S), Christer 

Hasslebäck (UP) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 56 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-05. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-01-21 § 39. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-30  

Tidigare upprättat marköverlåtelseavtal 2018-02-16  

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-14 § 35.  

Marköverlåtelseavtal Område A.  

Marköverlåtelseavtal Område B.  

Marköverlåtelseavtal Område C.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna upprättade marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och GBJ 

Construction AB för Område A, Område B och Område C inom kvarter 3, Sundsstrand. 

  

att beslut om eventuell hävning av marköverlåtelseavtalen, alternativt utkrävande av 

vite på grund av att projekten ej byggstartats inom utsatt tid, delegeras till 

samhällsbyggnadsnämnden.    

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-02-28 av 

Christer Hasslebäck (UP), Ingemar Samuelsson (S) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-28 

Sebastian Johansson  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-02-05 Dnr KS 2020/00110 

  

 

Handläggare 

Strategisk stadsutvecklare Patrik Petré 

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

 

Marköverlåtelseavtal för Kvarter 3, Sundsstrand-blivande 

Forshälla-Sund 1:232, 1:268 och 1:270 

Sammanfattning 

Som en följd av genomförd markanvisning beslutade kommunfullmäktige 2018-02-14 

att godkänna upprättat marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och GBJ 

Construction AB avseende kvarter 3, Sundsstrand.  

 

I marköverlåtelseavtalet ställs krav på att bygglov ska ha beviljats innan 2018-08-31 

och att byggstart ska ha skett innan 2020-01-31. Då exploatörens bygglov drog ut på 

tiden, samt att försäljningen varit avvaktande gällande de planerade radhusen så önskar 

denne ett omtag avseende avtalen.  

 

Exploatören kommer att utföra stora markarbeten inom hela kvarter 3, men 

bostadsbyggnationen kommer ske i tre etapper. Förslaget är därför att ersätta det 

tidigare avtalet med tre nya marköverlåtelseavtal: ett för bostadsrätterna i 

flerbostadshusen (område A), ett för hyreshusen (område B) och ett avtal för resterande 

mark (område C). Detta för att möjliggöra lagfart och försäljning innan hela området är 

färdigbyggt.  

 

Avtalet för område A bygger på samma grund som tidigare avtal men med en 

framflyttad byggnadsskyldighet avseende färdig bottenplatta. Senast 31 augusti 2020 

ska samtliga bottenplattor enligt beviljat bygglov finnas på området.  

 

Avtalet för område B bygger också på samma grund som tidigare avtal men med en 

framflyttad byggnadsskyldighet avseende färdig bottenplatta. Senast 31 december 2021 

ska samtliga bottenplattor enligt beviljat bygglov finnas på området.  

 

Avtalet för område C innebär att exploatören har möjlighet att omarbeta bygglovsgiven 

byggnation till det marknaden efterfrågar. I hävningsvillkoren finns därför två nya tider; 

nytt beviljat bygglov senast 31 augusti 2021 och senast 31 december 2021 ska samtliga 

bottenplattor enligt beviljat bygglov finnas på området. 

 

Kommunledningskontoret har i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen tillagt ett 

förslag om att samhällsbyggnadsnämnden ges rätt att i enlighet med avtalen besluta om 

hävning och vite på grund av försenad byggstart.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-05. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-02-05 Dnr KS 2020/00110 

  

 

 

 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-01-21 § 39. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-30  

Tidigare upprättat marköverlåtelseavtal 2018-02-16  

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-14 § 35.  

Marköverlåtelseavtal Område A.  

Marköverlåtelseavtal Område B.  

Marköverlåtelseavtal Område C.       

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna upprättade marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och GBJ 

Construction AB för Område A, Område B och Område C inom kvarter 3, Sundsstrand. 

 

att beslut om eventuell hävning av marköverlåtelseavtalen, alternativt utkrävande av 

vite på grund av att projekten ej byggstartats inom utsatt tid, delegeras till 

samhällsbyggnadsnämnden.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Patrik Petré 

Kommundirektör Strategisk stadsutvecklare 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

GBJ Construction AB, jämte undertecknade avtal 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-01-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr SBN 2019/00780  

Marköverlåtelseavtal för Kvarter 3, Sundsstrand- blivande 
Forshälla-Sund 1:232, 1:268 och 1:270 

Sammanfattning 

Som en följd av genomförd markanvisning beslutade kommunfullmäktige 2018-02-14 

att godkänna upprättat marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och GBJ 

Construction AB avseende kvarter 3, Sundsstrand.  

  

I marköverlåtelseavtalet ställs krav på att bygglov ska ha beviljats innan 2018-08-31 

och att byggstart ska ha skett innan 2020-01-31. Då exploatörens bygglov drog ut på 

tiden, samt att försäljningen varit avvaktande gällande de planerade radhusen så önskar 

denne ett omtag avseende avtalen.  

Exploatören kommer att utföra stora markarbeten inom hela kvarter 3, men 

bostadsbyggnationen kommer ske i tre etapper. Förslaget är därför att ersätta det 

tidigare avtalet med tre nya marköverlåtelseavtal: ett för bostadsrätterna i 

flerbostadshusen (område A), ett för hyreshusen (område B) och ett avtal för resterande 

mark (område C). Detta för att möjliggöra lagfart och försäljning innan hela området är 

färdigbyggt.  

  

Avtalet för område A bygger på samma grund som tidigare avtal men med en 

framflyttad byggnadsskyldighet avseende färdig bottenplatta. Senast 31 augusti 2020 

ska samtliga bottenplattor enligt beviljat bygglov finnas på området. 

  

Avtalet för område B bygger också på samma grund som tidigare avtal men med en 

framflyttad byggnadsskyldighet avseende färdig bottenplatta. Senast 31 december 2021 

ska samtliga bottenplattor enligt beviljat bygglov finnas på området. 

  

Avtalet för område C innebär att exploatören har möjlighet att omarbeta bygglovsgiven 

byggnation till det marknaden efterfrågar. I hävningsvillkoren finns därför två nya tider; 

nytt beviljat bygglov senast 31 augusti 2021 och senast 31 december 2021 ska samtliga 

bottenplattor enligt beviljat bygglov finnas på området. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-01-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Översiktsbild Detaljplan Kvarter 3 

  

  

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-30 

Tidigare upprättat marköverlåtelseavtal 2018-02-16 

Protokoll kommunfullmäktige 2018-02-14 

Marköverlåtelseavtal Område A 

Marköverlåtelseavtal Område B 

Marköverlåtelseavtal Område C     

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  

  

att godkänna upprättade marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och GBJ 

Construction AB för Område A, Område B och Område C inom kvarter 3, Sundsstrand.  

 
Vid protokollet 

Ola Löfgren 

 

Justerat 2020-01-27 

Mikael Staxäng 

Martin Pettersson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-27 intygar 

Ola Löfgren 

 

Expedierat 2020-01-30 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2019-10-30 Dnr SBN 2019/00780 

  

 

Handläggare 

Markingenjör Ulrika Windh 

Telefon 0522-69 64 87 
ulrika.windh@uddevalla.se 

 

Marköverlåtelseavtal för Kvarter 3, Sundsstrand 

- blivande Forshälla-Sund 1:232, 1:268 och 1:270 

Sammanfattning 

Som en följd av genomförd markanvisning beslutade kommunfullmäktige 2018-02-14 

att godkänna upprättat marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och GBJ 

Construction AB avseende kvarter 3, Sundsstrand.  

  

I marköverlåtelseavtalet ställs krav på att bygglov ska ha beviljats innan 2018-08-31 

och att byggstart ska ha skett innan 2020-01-31. Då exploatörens bygglov drog ut på 

tiden, samt att försäljningen varit avvaktande gällande de planerade radhusen så önskar 

denne ett omtag avseende avtalen.  

Exploatören kommer att utföra stora markarbeten inom hela kvarter 3, men 

bostadsbyggnationen kommer ske i tre etapper. Förslaget är därför att ersätta det 

tidigare avtalet med tre nya marköverlåtelseavtal: ett för bostadsrätterna i 

flerbostadshusen (område A), ett för hyreshusen (område B) och ett avtal för resterande 

mark (område C). Detta för att möjliggöra lagfart och försäljning innan hela området är 

färdigbyggt.  

 

Avtalet för område A bygger på samma grund som tidigare avtal men med en 

framflyttad byggnadsskyldighet avseende färdig bottenplatta. Senast 31 augusti 2020 

ska samtliga bottenplattor enligt beviljat bygglov finnas på området. 

 

Avtalet för område B bygger också på samma grund som tidigare avtal men med en 

framflyttad byggnadsskyldighet avseende färdig bottenplatta. Senast 31 december 2021 

ska samtliga bottenplattor enligt beviljat bygglov finnas på området. 

 

Avtalet för område C innebär att exploatören har möjlighet att omarbeta bygglovsgiven 

byggnation till det marknaden efterfrågar. I hävningsvillkoren finns därför två nya tider; 

nytt beviljat bygglov senast 31 augusti 2021 och senast 31 december 2021 ska samtliga 

bottenplattor enligt beviljat bygglov finnas på området. 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2019-10-30 Dnr SBN 2019/00780 

  

 

 

 

Översiktsbild Detaljplan Kvarter 3 

 
 

     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-30 

Tidigare upprättat marköverlåtelseavtal 2018-02-16 

Protokoll kommunfullmäktige 2018-02-14 

Marköverlåtelseavtal Område A 

Marköverlåtelseavtal Område B 

Marköverlåtelseavtal Område C      

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att godkänna upprättade marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och GBJ 

Construction AB för Område A, Område B och Område C inom kvarter 3, Sundsstrand.  

 

 

   

 

 

 

 

Aya Norvell Ulrika Windh 

TF förvaltningschef Markingenjör 

Expediera till 

Kommunstyrelsen 
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Från: Fatima Ismaiel <fatima.ismaiel@uddevalla.se>  
Skickat: den 19 februari 2020 17:24 
Till: Annika Thorström <annika.thorstrom@uddevalla.se> 
Ämne: uppsägning av uppdrag 
 
Hej Annika  
Jag vill avsäga mig min uppdrag som ersättare vid Barn och utbildningsnämnden då jag behöver 
frigörs mig mer tid till familjen. 
Tacksam för bekräftelse om from när mitt uppdrag upphör. 
Vänliga hälsningar  
Fatima Ali Ismaiel 
 
Hämta Outlook för iOS 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data=02%7C01%7Cannika.thorstrom%40uddevalla.se%7C34ddc342ead74ae0224708d7b55812fc%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C637177262181852856&sdata=jq62lc0CsswuwkvB%2BAOAQz%2BxK2QKv%2F%2B2eQ15qfcffPI%3D&reserved=0


 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2020-02-05 Dnr KS 2020/00001 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2020 

           

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

 

 

Kommunala rådet för äldre protokoll 2020-02-06  

 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning protokoll 2020-02-06 

 

Demokratiberedningens protokoll, 2020-02-13 

 

2020/125 

Beslut från Länsstyrelsen Västra Götalands län om ersättare i kommunfullmäktige för 

Åke Granath (S), ny ersättare Per-Arne Andersson (S)  

 

2019/593 

Sandra Zachrisson föreslår i ett medborgarförslag att det ska finnas en inhägnad 

badplats för hundar där man ska kunna ha hunden lös. Förslagen placering är mellan 

Skeppsviken och Svenskholmen. Kultur och fritidsförvaltningen anser att inlämnat 

förslag skulle bidra till en positiv utveckling av området. Det finns utvecklingsplaner för 

området med inriktning på hälsa och rekreation. I detta fall är det tänkt att hundarna 

skall röra sig okopplade på platsen och detta gör att hundbadplatsen även skulle 

påverkas av Föreskrifter om hundar och katter för Uddevalla kommun. Av dessa kan 

man läsa att man inom allmän plats inte får hålla hundar okopplade. Kultur och 

fritidsnämnden avslår förslaget med hänvisning till ordningsföreskrifter samt 

säkerhetsaspekter.  

 

dok 304221 

Protokoll nr 1, 2020-02-25 Styrelsemöte Uddevalla Vatten AB och Västvatten AB 

 

2019/129 

Kommunstyrelsen har beslutat att överlämna kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

daterad 2020-02-10 som kommunstyrelsens svar på de frågor som kommunens revisorer 

har ställt angående underlag inför beslut om placering av simhall.    

 
 



Nya

motioner

interpellationer

enkla frågor

medborgarforslag



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 17 februari 2020 18:34 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Sophämntning 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag föreslår att ”sommarboende ” får och betalar för sophämtning veckan efter storhelger så kanske 
vi slipper se återvinningsstationer som ser ut som soptippar. 
 
Dagens datum: 
20200217 
 
Namn: 
Reine Larsson 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Föreningshus 
 
Ditt medborgarförslag: 
Mitt förslag är att det skapas ett Föreningshus i Uddevalla, med möteslokaler, kontor med 
kontorsservice, kök och förråd. Huset kan också erbjuda verkstäder/ arbetsytor utrustad med 
verktyg/ maskiner. Optimalt vore att det anställdes en samordnare/ föreståndare. 
 
Husets placering är av vikt, då tillgängligheten behöver vara stor, bla med kollektivtrafik 
 
I Föreningshuset hyr föreningarna in sig efter behov. Huset kommer bli en mötesplats för utveckling, 
mellan föreningarna och bidra till ett blomstrande föreningsliv. 
 
Dagens datum: 
200227 
 
Namn: 
åsa persdotter 
 
A 
 



 
Medborgarförslagets ärende: 
Parkeringstillstånd för uddevallabor parkeringsskiva önskasex.vis se falköpings kommun 
 
Ditt medborgarförslag: 
Är inflyttad från Västergötland falköping där alla har en gratis P-skiva. 
Jag föreslår att Uddevalla kommun inför detta snarast. 
För ytterligare information kontakta Falköpings kommun. 
MVH Kristina Kallmen 
 
Dagens datum: 
20-02-11 
 
Namn: 
Kristina Kallmen 
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