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Utvärdering av effekterna kring omläggning av linjenätet för
stadsbussarna
Sammanfattning

Västtrafik genomförde i december 2014 en omläggning av stadsbussarnas linjenät i
Uddevalla. Omläggningen gjordes utifrån ett behov av förändring då resandet legat på
samma nivå sedan lång tid tillbaka och att Västra Götalandsregionen fastställt nya mål
om ökat resande i kollektivtrafiken. Linjenätsomläggningen 2014 föregicks av en
linjenätsutredning vilken slutfördes i mars 2013.
Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att genomföra en
utvärdering av effekterna av omläggningen av linjenätet för stadsbussarna (KF ÖS 3). I
uppdraget till kommunstyrelsen finns ingen närmare precisering eller någon beskrivning
av syftet eller inriktningen för den önskade utvärderingen. Kommunledningskontorets
tolkning av uppdraget är att utvärderingen ska göras mot den målsättning som varit
själva syftet för förändringen. Utvärderingen vill därmed försöka ge svar på frågan om
effekter som uppkommit utifrån vad som var avsikten med linjenätsomläggningen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-10
Kommunledningskontorets utvärdering av effekter från omläggning av stadsbussarnas
linjenät 2014.
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att förklara uppdraget avslutat.
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Utvärdering av effekterna kring omläggning av linjenätet för
stadsbussarna
Sammanfattning

Västtrafik genomförde i december 2014 en omläggning av stadsbussarnas linjenät i
Uddevalla. Omläggningen gjordes utifrån ett behov av förändring då resandet legat på
samma nivå sedan lång tid tillbaka och att Västra Götalandsregionen fastställt nya mål
om ökat resande i kollektivtrafiken. Linjenätsomläggningen 2014 föregicks av en
linjenätsutredning vilken slutfördes i mars 2013.
Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att genomföra en
utvärdering av effekterna av omläggningen av linjenätet för stadsbussarna (KF ÖS 3). I
uppdraget till kommunstyrelsen finns ingen närmare precisering eller någon beskrivning
av syftet eller inriktningen för den önskade utvärderingen. Kommunledningskontorets
tolkning av uppdraget är att utvärderingen ska göras mot den målsättning som varit
själva syftet för förändringen. Utvärderingen vill därmed försöka ge svar på frågan om
effekter som uppkommit utifrån vad som var avsikten med linjenätsomläggningen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets utvärdering av effekter från omläggning av stadsbussarnas
linjenät 2014.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att godkänna genomförd utvärdering av stadsbussarnas linjenät 2014 samt
att förklara uppdraget avslutat.
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Inledning
Västtrafik genomförde i december 2014 en omläggning av stadsbussarnas linjenät i Uddevalla.
Omläggningen gjordes utifrån ett behov av förändring då resandet legat på samma nivå sedan
lång tid tillbaka och att Västra Götalandsregionen fastställt nya mål om ökat resande i
kollektivtrafiken. Linjenätsomläggningen 2014 föregicks av en linjenätsutredning vilken
slutfördes i mars 2013.
Linjenätsomläggningen i december 2014 genomfördes i samband med att ett nytt operatörsavtal
för Uddevalla stadstrafik trädde i kraft. Det nya trafikavtalet byggde på produktionsnivåer från
det tidigare linjenätet men linjenätsutredningen utgjorde grund för ett utvecklingsarbete av
stadstrafiken i Uddevalla. Buss i Väst, som vann trafikavtalet, utformade tillsammans med
Västtrafik och kommunen en egen variant av ett nytt linjenät.

Uppdraget
Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att genomföra en utvärdering
av effekterna av omläggningen av linjenätet för stadsbussarna (KF ÖS 3). I uppdraget till
kommunstyrelsen finns ingen närmare precisering eller någon beskrivning av syftet eller
inriktningen för den önskade utvärderingen. Kommunledningskontorets tolkning av uppdraget
är att utvärderingen ska göras mot den målsättning som varit själva syftet för förändringen.
Utvärderingen vill därmed försöka ge svar på frågan om effekter som uppkommit utifrån vad
som var avsikten med linjenätsomläggningen.
Västra Götalandsregionen är genom avtal med länets kommuner kollektivtrafikmyndighet med
ansvar för kollektivtrafiken i Västra Götalands län. Det är därmed regionen som beslutar om
kollektivtrafikens inriktning och dess omfattning. Regionens bolag Västtrafik har att utföra
trafiken i enlighet med ägarens direktiv och mål för verksamheten. Kommunerna har ingen egen
rådighet över kollektivtrafikens omfattning eller dess utförande inom den egna kommunen.
Enligt avtalet med Västra Götalandsregionen är dock parterna överens om att verka för att öka
resandet med kollektivtrafiken och utgångspunkterna för detta. Kommunernas ansvar är i första
hand att via samhällsplanering och kommunal infrastruktur möjliggöra en positiv utveckling av
det hållbara resandet.
Kommunerna kan inom ramen för den årliga trafikförsörjningsprocessen framföra konkreta
synpunkter och önskemål om kollektivtrafikens utformning. Förändringar som bidrar till
målbilden och som ryms inom Västtrafiks ekonomiska ramar kan under vissa förutsättningar
bli en del av kollektivtrafikerbjudandet. En kommun som inte är tillfreds med det utbud eller
den omfattning av kollektivtrafik Västtrafik tillhandahåller kan göra s.k. tillköp av trafik, dvs.
genom att betala för ytterligare trafik få ett utbud som sträcker sig längre än det Västtrafik
erbjuder.
Uddevalla kommun vill att resandet med kollektivtrafiken ska öka. I den strategiska planen har
under flera mandatperioder tillbaka funnits en målsättning om att resorna i kollektivtrafiken ska
bli fler. Resandeutvecklingen följs genom ett mått som redovisas årligen i kommunfullmäktiges
styrkort. Det råder därför i grunden en samsyn mellan Västra Götalandsregionen, Västtrafik och
kommunen kring det övergripande målet om ett ökat resande i kollektivtrafiken.
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Bakgrund till linjenätsomläggningen
Varför förändra?
Antalet resor i stadstrafiken låg före omläggningen på en relativt konstant nivå sedan en lång
period tillbaka. Samtidigt fanns kapacitetsbrister på vissa linjer i vissa tidslägen medan andra
linjer inte nådde särskilt höga resandenivåer. Dessutom fanns flera framkomlighetsproblem där
stadsbussarna fastnade i bilköer och fick svårt att hålla tidtabellen. Stadstrafiknätet i Uddevalla
hade inte förändrats nämnvärt på länge med undantag för en ny direktlinje från de norra
stadsdelarna till Torp. Linjenätet i Uddevalla stod i behov av en anpassning till nya erfarenheter
och kunskaper om moderna linjenät. Bakomliggande skäl till en förändring fanns också i nya
målbilder för kollektivtrafiken och en växande befolkning samt flera större exploateringsplaner
i kommunen.

Bild 1. Resandeutveckling för Uddevalla stadstrafik (linje 1-7) mellan åren 2000 och 2010.

Ny målbild
Kommunalförbundet Fyrbodal antog i oktober 2011 en ”Målbild för kollektivtrafiken i
Fyrbodal”. Målbilden beskriver Fyrbodals långsiktiga mål för kollektivtrafiken fram till år 2025
och syftar till att skapa väl fungerande resmöjligheter till arbete, utbildning och stora
besöksmål. Kvantitativt ska antalet resor med kollektivtrafiken i Fyrbodal enligt målbilden öka
kraftigt framför allt i stadstrafiken inom Trestad som svarar för 50 % av alla kollektivtrafikresor
i Fyrbodal. Stadstrafiken ska enligt målbilden öka med 40 % till år 2025.
Västra Götalandsregionen antar varje mandatperiod en trafikförsörjningsplan med mål för
kollektivtrafiken. Programmet är kollektivtrafikmyndighetens främsta beskrivning över
kollektivtrafikens önskade utveckling. Det första programmet (2012) talade om att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka – var tredje resa ska vara en kollektivtrafikresa år 2025. För
att nå målet krävs en fördubbling av antalet kollektivtrafikresor. I efterföljande trafikförsörjningsprogram1 kvarstår fördubblingsmålet och målet om ökad marknadsandel för
kollektivtrafiken. Stadstrafik står för den absolut största resandeökningen.

1

TFP 2021-2025 har som övergripande mål att andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka till minst 50 %
år 2035. I hållbara resor inräknas förutom kollektivtrafik även gång och cykel.
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Befolkning och bostäder
Kommunen har haft en stadig positiv befolkningstillväxt sedan många år tillbaka. I samband
med framtagandet av den senaste fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort (2016)
utpekades ett flertal nya områden för bostäder och verksamheter i Uddevalla. Västra
Götalandsregionen genomförde tillsammans med kommunen, som en pilotstudie, under 2013
en kollektivtrafikanalys av kommunens planer för nya bostadsområden i den fördjupade
översiktsplanen. Analysen visade att kommunens bostadsplaner hade brister ur ett kollektivtrafikperspektiv och att planeringen inte skulle bidra till ett ökat kollektivt resande. En av
slutsatserna i analysen var att linjenätet måste bli bättre strukturerat och tydligt och att
kommunens bostadsplanering i högre grad måste anpassas efter kollektivtrafikens förutsättningar.
Första steget mot en linjenätsförändring
Mot bakgrund av stagnerande resandesiffror och nya målsättningar om kraftigt ökat resande
och högre marknadsandel för kollektivtrafik blev frågan om en anpassning av stadstrafiken i
Uddevalla nödvändig. Det var därför naturligt att som ett första steg genomföra en
linjenätsutredning i linje med genomförda förändringar i andra jämförbara kommuner och i
linje med kända principer för linjenätsstrukturer i medelstora städer. Tiden för en utveckling av
stadstrafiken i Uddevalla sammanföll väl med Västtrafiks pågående upphandling av
trafikoperatör med trafikstart i december 2014.

Bild 2. Andelen hållbara resor 2018 i Västra Götalandsregionens större städer och kommunalförbund.
(Ur Trafikförsörjningsprogram 2021-2025).
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Linjenätsutredningen
Västtrafik gav Trivector Traffic AB i uppdrag att genomföra linjenätsöversynen av Uddevalla
stadstrafik. Målet med utredningen var att ta fram en bild över ett framtida stadstrafiknät, där
kollektivtrafiken byggs upp kring ett huvudnät med korta restider, hög turtäthet och en struktur
som var lätt att förstå. Linjesträckningar bör vara samma under hela trafikdygnet och utan
avvikelser och där styva tidtabeller är att föredra. Linjenätet ska erbjuda direktresor i tunga
relationer och smidiga byten för övriga relationer.
Utredningsuppdraget var att med utgångspunkt från en nulägesanalys, föreslå ett förändrat
linjenät som gav förutsättningar för ökat resande. I uppdraget ingick att analysera effekterna
och lämna en beskrivning över hur ett genomförande skulle kunna ske. Under arbetets gång
tillkom ett randvillkor om att de ekonomiska ramarna skall vara i paritet med dåvarande
linjenät, vilket medförde minskade möjligheter att föreslå så kraftfulla satsningar som vore
nödvändiga för att nå ett fördubblat resande.
Det förslag till linjenät Trivector tog fram innebar ett nät bestående av fyra huvudlinjer som
trafikeras med 10- eller 20-minutersintervall. Ytterligare en linje kompletterade nätet som körs
i 30-minutersintervall. Linjer i 20-minuterstrafik saxas så att tätare trafik uppnås på vissa
sträckor. Det föreslagna linjenät innebar i huvudsak trafik längs samma gator som i tidigare nät,
men med skillnader i hur linjedelarna kopplades samman. Störst skillnad mot tidigare var att
det nya linjenätet följde samma körvägar under alla turer och att körning i slingor i princip
undveks. Trafiken blev därför dubbelriktad och renodlades i stadens olika delar. I förslaget
skulle även Rimnersområdet trafikeras med stadsbuss och nytt var även att Östra stationen fick
koppling till bussnätet.

Bild 3. Linjenätsförslag (Trivector) för Uddevallas stadstrafik.
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Föreslaget linjenät hade färre linjer än det tidigare men
med högre turtäthet vilket innebär att det blir lättare att
förstå och att resmöjligheterna blir fler genom tätare
avgångar. Nätet blir därmed mer attraktivt och lockar fler
att resa. Trivector beräknade en resandeökning om ca
20 % jämfört med resandet i tidigare nät.
Utmaningar i Uddevalla
Trivector ville förenkla och renodla enligt kända
ledstjärnor för moderna bussnät men med anpassning till
Uddevallas särskilda förutsättningar och behov. Plankorsningarna med Bohusbanan innebär en utmaning,
liksom framkomligheten på väg 44 i Herrestad samt på
vissa gator i centrala Uddevalla. Stadens kuperade
topografi är ytterligare en utmaning men också en tillgång
ur ett kollektivtrafikperspektiv genom att cykeln inte alltid
är ett alternativ. Framkomlighetsåtgärder som busskörfält
och signalprioritering för bussar är viktiga instrument för
att skapa en robust och attraktiv kollektivtrafik i
Uddevalla.
Kommunens ställningstagande
Trivector presenterade i sin linjenätsutredning ett linjenät
med färre antal linjer som byggde på enkelhet och tydliga
stråk. Busstrafiken koncentrerades till de mest
befolkningstäta gatorna/områdena och strukturerades på
ett sätt som gör linjenätet möjligt att utvecklas i takt med
stadens behov. Utredningen präglas av ett stråktänk där
hög framkomlighet för bussarna eftersträvas. Tydliga
busstråk kan också bli utgångspunkt för planering av nya
bostäder och verksamheter.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-08 att för sin del
godkänna ett införande av nytt linjenät för stadstrafiken i
Uddevalla enligt den modell och de principer som
föreslagits i den av Trivector Traffic AB genomförda
linjenätsöversynen för Uddevalla stadstrafik.
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enligt följande:
Linjenätet
utformas främst med
radiella linjer för att tillgodose de största
Linjenätet utformas främst med
resandeströmmarna och öka tydlighet och
radiella
linjer för att tillgodose de största
snabbhet
resandeströmmarna och öka tydlighet och
En gemensam bytespunkt enligt
snabbhet
Rendez-vous-principen införs, med goda
En
gemensam
bytesmöjligheter
och bytespunkt
gemensamma enligt
Rendez-vous-principen
införs,
avgångstider för samtliga
linjermed goda
bytesmöjligheter
och
gemensamma
Relativt hög turtäthet, mellan 15-30
avgångstider för samtliga linjer
minuter
Relativt
hög turtäthet,
mellan
15-30
Bussystemet
(hållplatser,
fordon,
minuter
information, etc.) ges ett enhetligt utseende
Bussystemet
(hållplatser, fordon, information
mm) ges ett
enhetligt
utseende
Taxesystemet
utformas
enkelt
och
tydligt
Taxesystemet utformas enkelt och
tydligt
Signalprioritering, busskörfält, samt
andra bussprioriterandebusskörfält,
åtgärder in-förs
i
Signalprioritering,
samt
syfte att öka bussens framkomlighet och
andra bussprioriterande åtgärder införs i
säkra ankomsten till den gemensamma
syfte att öka bussens framkomlighet och
bytespunkten
säkra ankomsten till den gemensamma
bytespunkten
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Målet för omläggningen
Kollektivtrafiken är i grunden en av samhället tillhandahållen verksamhet i hög grad finansierad
genom skattemedel. Biljettintäkterna uppgår genomsnittligt till ungefär 50 % av kollektivtrafikens kostnader. På enskilda linjer kan fördelningen se helt annorlunda ut. Expressbusstrafik
i starka stråk mellan större orter har ofta högre kostnadstäckningsgrad, medan trafik i glest
befolkade landsbygdsområden kan ha en mycket låg kostnadstäckning. Inom stadstrafiken finns
liknande variationer. Detta innebär att det allmännas resurser måste användas där de skapar
mest nytta. Dessa nyttor formuleras mål och strategier för kollektivtrafikens utveckling.
Västra Götalandsregionen och kommunerna är överens om att resorna med kollektivtrafiken
ska bli fler (avtal mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen). I det av Västra
Götalandsregionen upprättade trafikförsörjningsprogrammet formuleras varje mandatperiod
vilken inriktning och vilka mål som ska gälla för kollektivtrafiken och de strategier som ska
användas för att nå dessa mål.
Det övergripande målet är att andelen kollektivtrafikresor (numera hållbara resor) ska bli högre
i hela Västra Götaland. För att uppnå detta mål ska antalet resor i kollektivtrafiken fördubblas
till år 2025.
Stadstrafik svarar för störst andel av alla kollektivtrafikresor och måste för att fördubblingsmålet ska nås
också bidra med störst ökning. Tågresor och övrig trafik
ska också öka men det är inte inom dessa kategorier störst
potential för ökat hållbart resande finns. Antalet resor i
Uddevalla stadstrafik måste därför bli fler. Stadstrafiken
måste bli så attraktiv att fler väljer att resa med stadens
bussar. Förändringen av linjenätet i Uddevalla ska därför
förstås mot denna bakgrund. Stadstrafiknätet måste, som
en av flera strategier för att nå ett ökat antal resor, bli mer
attraktivt och därför byggas upp på ett sätt som attraherar
fler att resa. Kortare restider, hög turtäthet och en enkel
struktur är faktorer som påverkar i denna riktning.
Linjesträckningen bör vara samma under hela
trafikdygnet utan varianter och avvikelser och med
taktfasta tider som är lätta att lära. Linjenätet ska vara
attraktivt genom att erbjuda direktresor i tunga relationer
och smidiga byten för övriga relationer.
Utöver det övergripande målet om fler resor i kollektivtrafiken måste det också finnas en
långsiktighet i planeringen av stadsbusstrafiken. Detta gör kollektivtrafiken förutsägbar vilket
innebär att invånarna över tid kan veta vad man kan förvänta sig av kollektivtrafiken. Om
människor ska förändra sina transportval måste de kunna lita på att resmöjligheterna finns kvar
över tid. Kommunens samhällsplanering måste därtill stödja ett hållbart resande så att hållbara
transportval blir naturliga val. Samhällsplanering och kollektivtrafik måste gå hand i hand och
stödja varandra. Bebyggelse, verksamheter och service behöver finnas i närheten av
kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken måste också prioriteras som funktion och ges nödvändigt
utrymme i stadsrummet.
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Vilka förändringar genomfördes?
Västtrafik genomförde efter linjenätsutredningen en upphandling av trafiktjänster för bl.a.
stadstrafiken i Uddevalla med trafikstart i december 2014. Det trafikåtagade Västtrafik
efterfrågade utgick från den produktionsvolym (kostnader) som det då befintliga linjenätet
hade, men den genomförda linjenätsutredningen från Trivector skulle ligga som grund för ett
senare utvecklingsarbete. Vid upphandlingen begärde Västtrafik, som option, även in anbud på
trafikering enligt ett ramverk för ett alternativt linjenät enligt linjenätutredningens förslag, men
optionen ingick inte utvärderingen av anbudet. Skälet till Västtrafiks ställningstagande i
upphandlingen torde vara att utredningens förslag innebar en ökad produktion och ökade
kostnader och att de ökade intäkter som kunde antas utifrån ökat resande inte beräknades vara
tillräckliga för att rymmas inom Västtrafiks budgetramar.
Buss i Väst
Buss i Väst blev det trafikföretag som vann upphandlingen 2014 och Uddevalla Omnibus blev
därmed det företag som fortsatt skulle utföra trafiken i Uddevalla tätort. Uddevalla Omnibus
omarbetade det av Trivector lämnade linjenätsförslaget, som legat som option vid upphandlingen, och anpassade detsamma utifrån ett produktionsperspektiv. Det av Omnibus
anpassade linjenätet kom att i många delar överensstämma med utrdedningsförslaget men
avvek på väsentliga punkter från det förslag Trivector lämnat. Tydligast visar sig detta i centrum
kring Kampenhof där bussar vänder och inte är genomgående. De s.k. linjebenen fick andra
kopplingar vilket påverkar möjligheten till taktfasta tidtabeller. Omnibus har även fler linjer
och fler linjevarianter än vad som fanns i linjenätsutredningens förslag. Flera av de tidigare
slingorna kom dock att försvinna liksom körningar enligt olika linjevarianter. Nytt blev också
busstrafik till Östra stationen.
I december 2014 genomfördes därmed en linjenätsomläggning efter överenskommelse mellan
Västtrafik och dess affärspartner Buss i Väst samt kommunen. Omläggningen blev betydande
och i flera stycken i linje med linjenätsutredningens grundtankar om än inte lika långtgående
som utredningen hade föreslagit.

Bild 4. Exempel på ändrad linjeföring där gator med större befolkningsunderlag trafikeras. Röd = ny sträckning
och gul = tidigare sträckning med mindre befolkningsunderlag. Siffrorna anger boende inom olika kvarter.
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Bild 5. Linjenätet före 2014-12-14.
Karaktär: Yttäckande nät, slingor, låg turtäthet, långsamt, svårt att förstå.

Bild 6. Linjenätet efter 2014-12-14.
Karaktär: Tydligare stråk, dubbelriktade linjer, högre turtäthet, snabbare och enklare att förstå.
Nytt: Östra stationen, passning mot tåg.
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Effekter av linjenätsomläggningen
Det övergripande målet för en förändring av linjenätet var som beskrivits att öka antalet resor i
kollektivtrafiken och att skapa ett linjenät som bildar en tydlig struktur i staden och som kan
utvecklas över tid. Linjenätsstrukturen är viktig för resandet men det finns även andra faktorer
som gör kollektivtrafiken attraktiv. Trafikens tillgänglighet har stor påverkan på dess
attraktivitet. Det räcker inte med att det finns en busslinje att tillgå för sin resa, linjen måste
också ha ett trafikutbud som attraherar. Turtäthet, bussystemets pålitlighet, restiden, enkelhet
är därför exempel på faktorer som påverkar människors resval.
Kollektivtrafik måste också ses i ett längre perspektiv vilket gör linjenätets struktur viktigt.
Resmöjligheterna måste erbjudas över lång tid för att människor ska anpassa sitt resande.
Förändras möjligheten att resa påverkar detta människors tilltro till systemet och kollektivtrafiken blir oförutsägbar. Förändringar i kollektivtrafiken kan inte heller förväntas ändra
människors resvanor eller inställning till olika färdsätt över en natt. Till detta fordras uthållighet
och därtill stöd genom andra åtgärder som också påverkar människors resval. Hit kan räknas
parkeringsfrågor, parkeringstal vid nybyggnad, kollektivtrafikens prioritering i stadsrummet
osv. Samhällsplaneringen måste bidra till att det blir ”lätt att välja rätt”.
Sedan linjenätsomläggningen genomfördes i december 2014 kan flera resultat ändå konstateras.
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Resandet
Från en stillastående eller svagt nedåtgående trend före 2014 (jfr Bild 1) har resorna i
stadstrafiken blivit fler. Olika åtgärder och händelser kan ibland ge delförklaringar till
förändringar i resandestatistik vissa år. Så kan t.ex. det ökade antalet resor 2011 kopplas till
införandet av seniorkort som ger invånare över 75 år möjlighet till kostnadsfria resor.
Från 2015 sker dock en uppgång i antalet resor som kan kopplas till linjenätsomläggningen.
Samtidigt uppkommer inte alla resandeeffekter vid förändringar omedelbart varför uthållighet
och långsiktighet i kollektivtrafikerbjudandet är nödvändig. Den kraftiga ökningen i antalet
resor från 2018 är kopplad till införandet av ett automatiskt kundräkningssystem. Tidigare
resandeuppgifter baseras på antalet biljettstämplingar. Det automatiska kundräkningssystemet
ger nu en mer rättvisande uppgifter om antalet resor.
 Antalet resor i stadstrafiken har blivit fler sedan linjeomläggningen. Resandeeffekter måste
dock utvärderas över en längre tid då människors resvanor tar tid att förändra.

Antal resor Uddevalla stadstrafik
3 100 000
2 900 000
2 700 000
2 500 000
2 300 000
2 100 000
1 900 000
1 700 000
1 500 000
2010

2011

2012

2013

2014
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2016

2017

2018

2019

Resor

Bild 7.
2011 Införande av seniorkort för invånare över 75 år.
2015 Omläggning av linjenätet i Uddevalla 2014-12-14.
2018 Automatiskt kundräkningssystem

Linjenätsstrukturen
Linjenätsstrukturer som är enkla att förstå och ger snabba och pålitliga resor har stor betydelse
för kollektivtrafikens attraktivitet. Enkla system är intuitiva och kräver inga förkunskaper för
att resa.
Det nya linjenätet i Uddevalla har fått tydligare stråk och trafiken i stråken är dubbelriktad, dvs
bussarna går samma väg fram och åter. Den tidigare så omfattande trafikeringen i slingor
innebar att resenären i ena riktningen kunde ha en kort resa men i andra riktningen fick åka en
lång omväg för att slutligen komma till sin hållplats. Slingor skapades för att ge
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kollektivtrafiken större geografisk yttäckning, men gav i stället nackdelen av längre restider
och otydlighet i nätets uppbyggnad. I det nya linjenätet har också antalet linjeavvikelser
minskats – vilket betyder att bussen inte längre går en annorlunda sträckning än den normala
utan håller sig till sitt stråk alla turer på dygnet. Stråk och dubbelriktad trafik underlättar
förståelsen för linjenätet och ger effektivare trafik. (Jfr Bild 3 och 4).


Linjenätsomläggningen har inneburit en tydligare struktur för stadstrafiken som nu är
enklare att förstå och lättare att förhålla sig till för såväl invånare som planerare av stadens
utveckling.

Tätare trafik
I små och medelstora städer är resandeunderlaget ofta otillräcklig för att ha flera linjer med hög
turtäthet i tätbefolkade eller centrala delar av staden. Lösningen kan därför vara att skapa ett
kollektivtrafiknät där flera linjer strålar samman i gemensamma stråk i centrum och på andra
viktiga avsnitt med stort befolkningsunderlag eller väsentliga målpunkter. Genom samordning
av linjer i samma stråk kan mycket högre turtäthet åstadkommas när tidtabeller saxas med
varandra. I det nya linjenätet finns bra exempel på sådan samordning. Skogslyckan har hög
turtäthet genom att linjerna 2, 3 och 5 sammanfaller på Västanvindsvägen. Linjerna har var för
sig 30-minuterstrafik men genom förskjutna avgångstider erbjuds resenärer på avsnittet
Skogslyckan – centrum bussavgångar med mycket korta intervall.
I stråket Dalabergs centrum sammanstrålar linjerna 1, 2 och 3 vilka var för sig har avgångar var
12:e, 20:e och 30:e minut vilket genom förskjutna avgångstider skapar mycket täta
resmöjligheter från norr mot centrum och andra målpunkter i staden. Ett ytterligare exempel på
samordnad trafik i stråk är bussarna mot Torp där linjerna 2 och 4 med 30-minuters trafik saxas
och ger en resmöjlighet var 15:e minut. Genom täta avgångstider försvinner i praktiken behovet
av att hålla reda på bussarnas tidtabeller. Att missa en avgång innebär ingen lång väntan på
nästa.


Det nya linjenätet har skapat täta resmöjligheter mellan befolkningstäta områden och
centrum och andra viktiga målpunkter i staden.

Bild 8. I mindre städer kan koordinering av flera linjers tidtabeller i korridorer eller längs
ett huvudstråk ge högre turtäthet.
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Busstrafikens geografi
I Uddevalla har bostadsområden i hög grad skapats som enklaver eller isolerade öar, dvs. som
områden med endast en in- och utfart. Konstruktionen försvårar eller omöjliggör en rationell
kollektivtrafik då busstrafiken måste köra in och vända i området. Detta är tidsödande och har
förödande effekter på kollektivtrafikens restidskvot vid jämförelse med resa med bil. Utgörs
bostadsområdet därtill av småhus blir resandeunderlaget mycket lågt. Tidigare filosofi (äldre
linjenät) byggdes på att bussnätet skulle täcka så stor yta som möjligt av en ort vilket medförde
trafik i många områden men med kollektivtrafik av låg kvalitet, dvs med långt mellan
avgångarna och med krångliga körvägar. Resultatet av denna filosofi blir att kollektivtrafiken
framstår som ett sämre alternativ och att människor hellre väljer att färdas med bil trots att det
finns en viss busstrafik i området. Dessa transportval bekräftas bl.a. av att bilinnehavet ofta är
mer än dubbelt så högt i perifera bostadsområden jämfört med mer centralt belägna
bostadsområden.

Bild 9. Kurveröd – olämplig avstickare från huvudsträckning till bostadsområde

Bild 10. Sundsstrand – bostadsområde som inte kan försörjas med buss.

Busstrafik i stråk innebär till viss del att trafik i mindre befolkningstäta och svårtrafikerade
områden tas bort och ersätts med snabbare trafik med tätare avgångar i de större stråken vilket
attraherar resenärer. Ett längre avstånd till hållplats kompenseras av fler resmöjligheter och
snabbare resa. En minskning av den trafikerade ytan innebär därför inte en försämring utan kan
istället leda till fler resande.
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Ett sätt att redovisa skillnader i linjenätsutformning är att redovisa s.k. viktad restid som ett sätt
att värdera hur resenärer upplever olika delar av reskedjan.2 En omläggning av linjenätet enligt
linjenätsutredningens förslag skulle innebära att en klar majoritet av alla resor hade blivit
snabbare jämfört med tidigare. Förklaringen beror på faktorer som fler direktresor, snabbare
resor, färre byten osv.

Bild 11. Andelen vinnare respektive förlorare enligt linjenätsutredningens förslag.
Viktad restid jämfört med andelen resor med förbättring eller försämring.

Någon beräkning av viktad restid för det införda linjenätet har inte gjorts, men då det nya
linjenätet stråkmässigt till största delen sammanfaller med utredningens förslag kan antas att
vinnarna blivit betydligt fler än förlorarna i det införda linjenätet. Resandesiffrorna motsäger
inte detta antagande.


Fler invånare har sannolikt vunnit i restid och resmöjligheter genom det nya linjenätet.

Flexlinjen
Uddevalla har som en av få kommuner i länet infört en Flexlinje för att erbjuda sina invånare
förbättrade resmöjligheter. Flexlinjen har genom sitt stora antal mötesplatser en mycket god
yttäckning i hela staden och kommer därmed mycket nära både bostad och viktiga
målpunkter. Linjen är öppen för alla men passar kanske bäst för resenärer med behov av extra
service i samband med sin resa.
Stadsbussarnas linjenät kan därför, med Flexlinjen som komplement, med fördel utvecklas
med snabb trafik i tydliga stråk med hög framkomlighet. Kommunen har därmed en unik
möjlighet att erbjuda kollektivtrafiklösningar som tillgodoser flera olika behov.

2

Viktad restid är ett sätt att värdera hur resenärer upplever olika delar i reskedjan. Gång till och från hållplats,
väntetid vid hållplats och bytestid vid hållplats multipliceras med en faktor 2, då denna tid upplevs som mer
kostsam för resenären. Vid varje byte i linjenätssystemet tillkommer för resenären ett s.k. bytesstraff om 5
minuter, vilket avser spegla resenärens ovilja att behöva byta buss.
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Nöjd Kund Index
Buss i Väst undersöker regelbundet hur kunderna - resenärerna - uppfattar att resa med
stadsbussarna i Uddevalla. Uppgifterna tas fram av ett utomstående undersökningsföretag och
redovisas sedan till Västtrafik. Kundnöjdhet utgör sedan 2014 ett av incitamenten för
bussbolagets ersättning, varför det ligger i trafikoperatörens intresse att resan och bemötandet
av kunden uppfattas positivt. Mätningarna omfattar en rad parametrar vilket beskrivs i ett s.k.
Nöjd Kund Index. Omnibus får mycket höga omdömen vid dessa mätningar vilket visar att
kunderna är nöjda med sin resa. Kritik som riktas mot kollektivtrafik generellt och även mot
stadstrafiken i Uddevalla härrör ofta från personer som inte själva nyttjar kollektivtrafiken. Det
finns f.n. ganska få undersökningar om kollektivtrafik bland invånare som inte själva nyttjar
kollektivtrafiken och som kan förklara en ofta utbredd negativ uppfattning om kollektivtrafiken.
I samband med en forskningsstudie som genomfördes av K23 i Uddevalla 2015-2018
anordnades en provåkarperiod för politiker och tjänstemän i kommunen samt andra företrädare
för näringsliv och organisationer. Resultatet från provåkarperioden blev övervägande positivt,
dvs deltagarna upplevde kollektivtrafiken i praktiken vara bättre än sitt rykte.


Resenärerna i Uddevalla ger trafikoperatören gott betyg för sin kollektivtrafikresa.

Bild 12. Exempel på nöjd Kund Index i Uddevalla stadstrafik

3

Nationellt centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.
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Robusthet – framtida utveckling
Kollektivtrafik utgör en av flera grundläggande strukturer i samhället. Gator och vägar, VA,
elektricitet, grönytor m.fl. är alla strukturer vilka man på olika sätt förhåller sig till i
samhällsplaneringen. På motsvarande sätt utgör kollektivtrafiken en struktur som utvecklas
efter regionala strategier och principer för att bli ett attraktivt transportval för så många som
möjligt. Linjenätets struktur är en viktig del i kollektivtrafiken som måste fungera över tid.
Kollektivtrafik är ett sammanhängande och ofta komplext system där förändringar på ett håll
kan påverka flera andra delar i systemet. Tankesättet att busstrafiken i efterhand ska anpassa
sig efter nya förhållanden och omständigheter som uppstår i den allmänna samhällsutvecklingen fungerar inte i ett modernt effektivt linjenät. Ett sådant förhållningssätt leder ofta
till dåliga lösningar och resulterar i ineffektiva, dyra lösningar som ger kollektivtrafik med låg
kvalitet eller inte alls tillåter att områden kan trafikförsörjas med kollektivtrafik.
Ett robust linjenät har en grundstruktur som är stabil och som möjliggör en utveckling utan att
grundstrukturen förändras eller skadas. Egenskaperna enkelt, snabbt, tydligt och ofta kvarstår
även när staden växer och stadstrafiken utvecklas.
 Det införda linjenätet har en enklare och tydligare struktur som såväl invånare som
samhällsplanerare kan förutse och förhålla sig till i sitt vardagsliv eller i sitt utvecklingsarbete
av staden.
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Sammanfattning
Att förändra ett linjenät kan vara en bra åtgärd för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv.
Omläggningen av stadsbussarna 2014 får räknas som ett sådant exempel. Antalet resor i
stadstrafiken har blivit fler. Resultatet är måttligt men ett steg i rätt riktning mot målet om fler
resor och en högre marknadsandel för de hållbara resorna. Turtätheten har blivit väsentligt
högre i befolkningstäta områden och till viktiga målpunkter. Fler har fått fördelar i det nya
linjenätet genom tätare avgångar och snabbare resor. Linjenätet är nu tydligare uppbyggt med
dubbelriktad trafik i stråk. Stadstrafiken har tagit viktiga steg mot att bli mer attraktiv och tilltala
fler.
Linjenätsomläggningen 2014 räcker dock inte för att nå målen om fördubblat antal resor 2025
och en marknadsandel om 50 % för de hållbara resorna 2035. Fler åtgärder måste till. Staden
måste i högre grad skapa ännu bättre förutsättningar för hållbara resor vilket i grunden handlar
om att skapa ett samhälle som prioriterar kollektivtrafik, gång och cykel. Stadsplaneringen
måste ha hållbarhet som norm och göra det ”lätt att välja rätt”. Stadstrafiken och de hållbara
resorna behöver därför i ännu högre grad prioriteras i staden genom t.ex. framkomlighetsåtgärder som bussfiler och signalprioritering, trygga hållplatser osv.
Förändringar av transporval tar tid. En ny kollektivtrafikplan lägger grunden för hur
stadstrafiken i Uddevalla kan stärkas och bidra till att utveckla Uddevalla som viktigt
pendlingsnav i Västra Götaland och som attraktiv kommun att bo o leva i.
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Fortsatt arbete
Nytt trafikförsörjningsprogram
Västra Götalandsregionens nya trafikförsörjningsprogram
”Hållbara resor i Västra Götaland 2021-2025” antas inom
kort. Det övergripande målet är att andelen hållbara resor
ska öka. Resorna i kollektivtrafiken ska bli fler men även
gång och cykelresorna ska öka. Ambitionsnivån är hög och
målet är att andelen hållbara resor ska öka till minst 42 %
år 2025 och minst 50 % år 2035.
Kollektivtrafikplan för Uddevalla
Västra Götalandsregionen har pekat ut Göteborg/
Mölndal/Partille, Borås, Skövde, Trollhättan/Vänersborg
och Uddevalla som s.k. pendlingsnav med särskild
betydelse för regional utveckling. I varje nav ska det finnas
en kollektivtrafikplan som analyserar och beskriver
kollektivtrafikens utvecklingsmöjligheter.
Mellan uppsatta mål och dagens kollektivtrafik finns ett gap
som visar vilka brister som behöver åtgärdas för att uppnå
målet om fler hållbara resor. Bristerna handlar i Uddevalla
om långa restider jämfört med bil i viktiga relationer,
otillräckligt utbud kvällar och helger, för många linjenätsvarianter, stor yttäckning, för få genomgående linjer som
skapar direktresor, linjer med lågt resande och andra med
kapacitetsproblem osv.
Planen beskriver strategier samt trafikkoncept, stråk och
bytespunkter för en framtida kollektivtrafik. De viktigaste
kollektivtrafikstråken pekas ut och riktlinjer för de
viktigaste egenskaperna för trafikering och infrastruktur
sätts upp.
Kollektivtrafikplanen syftar till att stärka och utveckla
Uddevalla som viktigt pendlingsnav i Västra Götaland och
som attraktiv kommun att bo o leva i.
Kollektivtrafikplanen för Uddevalla beräknas antas under
början av år 2021.

KOLLEKTIVTRAFIKEN I
SAMHÄLLSPLANERINGEN
Om fler ska åka kollektivt istället
för bil måste samhällsplaneringen
stödja kollektivtrafiken så att den
blir det bästa alternativet för resenären, dvs ”göra det lätt att välja
rätt”. Planeringsskedet är ofta
ödestimmen för om kollektivtrafiken ska bli ett attraktivt
alternativ till bilen. Kollektivtrafiken
bör
därför
tidigt
integreras i samhällsplaneringen.
(jfr Förprövning)
Stråk för kollektivtrafik bör vara en
förutsättning från början, dvs
planera med kollektivtrafik som
norm och anpassa ny bebyggelse
och gatunät efter kollektivtrafikens behov för att undvika att
den
slutliga
kollektivtrafiklösningen inte ska bli ineffektiv
och kostsam.
Bebyggelsestrukturens betydelse
för en konkurrenskraftig
kollektivtrafik
Bebyggelsestrukturen och markanvändningen har stor betydelse
för kollektivtrafikens konkurrenskraft. En spridd struktur är ofta
bilanpassad och ger dåliga förutsättningar för kollektivtrafik. För
att kollektivtrafiken ska kunna
bygga ut och bli konkurrenskraftig
krävs resandevolymer som ger
underlag för en hög turtäthet.
Stora resandevolymer kan skapas
genom att samhällsutbyggnaden
planeras i medvetna kollektivtrafikstråk och att staden förtätas i
befintliga kollektivtrafikstråk. En
effektiv kollektivtrafikförsörjning
är en förutsättning för att kunna
erbjuda ett attraktivt utbud till en
rimlig kostnad.
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-12-16

§ 370

Dnr KS 2020/00694

Uddevalla Utvecklings AB framställan om uppdrag om översyn
av bolagsdokument
Sammanfattning

Styrelsen för Uddevalla Utvecklings AB (UUAB) har inkommit med framställan om
översyn av koncernens bolagsdokument.
Bolaget skriver i framställan bl.a. att kommunfullmäktige år 2014-2015
fastställde nya bolagsdokument inom bolagskoncernen UUAB. Frågor har
uppkommit om UUAB:s roll i koncernen och om bolagsordningen och de
specifika ägardirektiven för bolaget på ett korrekt sätt speglar ägarens, dvs.
kommunfullmäktiges, avsedda uppdrag till moderbolaget. Frågeställningar
har bl.a. kommit upp i senare års revisionsrapporter angående UUAB. Det
som främst har diskuterats är moderbolagets roll när det gäller styrning och
utvärdering av dotterbolagen.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige ge
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten. I
denna översyn bör även ingå en översyn av bolagspolicy och det generella
ägardirektivet samt de övriga dokument där det kan krävas eventuella
ändringar med hänsyn till förtydliganden angående UUAB:s uppdrag.
Vidare bör kommunstyrelsen vid översynen även gå igenom och uppdatera
hänvisningar till äldre lagstiftning, organisatoriska förändringar och andra
omständigheter som vid en översyn framstår som motiverade.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-14.
Uddevalla Utvecklings AB, styrelsemötesprotokoll 2020-12-11 § 73
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten
i UUAB-koncernen,
att översynen ska ha fokus på Uddevalla Utvecklings AB uppdrag i
koncernen, redaktionella uppdateringar samt andra omständigheter som vid
en översyn framstår som motiverade.

Vid protokollet, Sebastian Johansson
Justerat 2020-12-18 av Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-12-18 av Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(2)

Kommunledningskontoret

2020-12-14

Handläggare

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

Framställan från Uddevalla Utvecklings AB om översyn av
koncernens bolagsdokument
Sammanfattning

Styrelsen för Uddevalla Utvecklings AB (UUAB) har inkommit med framställan om
översyn av koncernens bolagsdokument.
Bolaget skriver i framställan bl.a. att kommunfullmäktige år 2014-2015
fastställde nya bolagsdokument inom bolagskoncernen UUAB. Frågor har
uppkommit om UUAB:s roll i koncernen och om bolagsordningen och de
specifika ägardirektiven för bolaget på ett korrekt sätt speglar ägarens, dvs.
kommunfullmäktiges, avsedda uppdrag till moderbolaget. Frågeställningar
har bl.a. kommit upp i senare års revisionsrapporter angående UUAB. Det
som främst har diskuterats är moderbolagets roll när det gäller styrning och
utvärdering av dotterbolagen.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige ge
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten. I
denna översyn bör även ingå en översyn av bolagspolicy och det generella
ägardirektivet samt de övriga dokument där det kan krävas eventuella
ändringar med hänsyn till förtydliganden angående UUAB:s uppdrag.
Vidare bör kommunstyrelsen vid översynen även gå igenom och uppdatera
hänvisningar till äldre lagstiftning, organisatoriska förändringar och andra
omständigheter som vid en översyn framstår som motiverade.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-14.
Uddevalla Utvecklings AB, protokoll styrelsen 2020-12-11.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten
i UUAB-koncernen,
att översynen ska ha fokus på Uddevalla Utvecklings AB uppdrag i
koncernen, redaktionella uppdateringar samt andra omständigheter som vid
en översyn framstår som motiverade.

Dnr KS

2020/00694

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2020-12-14

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till
Uddevalla Utvecklings AB
Chef, avd juridik och administration

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2020/00694

1 (2)

UDDEVALLA
UTVECKLINGS AB

201123

Styrelsen UUAB

Framställan om uppdrag om översyn av bolagsdokument
Kommunfullmäktige fastställde år 2014-2015 nya bolagsdokumenten inom
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklingsbolag AB (UUAB).
Frågor har uppkommit om UUABs roll i koncernen och om bolagsordningen och de
specifika ägardirektiven för bolaget på ett korrekt sätt speglar ägarens, dvs.
kommunfullmäktiges, avsedda uppdrag till moderbolaget. Frågor kring detta har bl.a.
kommit upp i senare års revisionsrapporter angående UUAB. Det som främst har
diskuterats är moderbolagets roll när det gäller styrning och utvärdering av
dotterbolagen.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås UUABs styrelse hemställa om att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av
bolagsdokumenten. I denna översyn bör även ingå en översyn av bolagspolicy och det
generella ägardirektivet samt de övriga dokument där det kan krävas eventuella
ändringar med hänsyn till förtydliganden angående UUABs uppdrag.
Vidare bör kommunstyrelsen vid översynen även gå igenom och uppdatera
hänvisningar till äldre lagstiftning, organisatoriska förändringar och andra
omständigheter som vid en översyn framstår som motiverade.
Styrelsen föreslås besluta
att hemställa att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en
översyn av bolagsdokumenten i UUAB koncernen.
att översynen ska ha fokus på UUAB uppdrag i koncernen, redaktionella uppdateringar
samt andra omständigheter som vid en översyn framstår som motiverade.

Peter Larsson

Uddevalla Utveclings AB
Organisationsnummer
556046-3506

Postadress
451 81 UDDEVALLA

Besöksadress
Stadshuset Varvsvägen 1

Telefon (vx)
0522-69 60 00

Fax
0522-69 60 01

UDDEVALLA
UTVECKLINGS AB

2 (2)
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g 73 Översyn bolagsclokument
vD Peter Lalsson prese'terade clet pågående ar.betet med
bolagsclokumenten.

Stylelsen beslutar.

att skicka förslaget på fö'ä.d'ingar till kommunfulhnäktige.
$ 74 VD informerar
Peter berättade att VD-mötet skulle ägt
rurn i början på decernber men ä1, av olika skäI,
fi'amflyttat till 18 december.
Peter presenterade de' information han fått
li.ån bolagen.
Uddevalla hamn trpplever att läget är'stabilt
rnen att ia¡deniin har., uncler.december.,

påverkat importerat gocls. Förhoppningsvis
kommerïer.ksamheten med irnporterat gocls
igång igen under.veckorna 2-10.
ucldevalla Energi lyfter fram clelas senaste kundnöjdsundersökning.
unclersökningen visar
på mycket nöjda kunder som helhet
och energikorlr"rn.n är den treclje l¡asta i landet. so'r
e-handelsbolag är Uddevalla Energi bast i
landet. När'undersökningen är sarnmanställd
kommer styrelsen att fàtadel av d-en i sill helhet.
uddevalla omnibus har',.eiìer köpet av Lysekirsbuss,
anställt en depåchef, flyttat
verksamheter fi'ån Lysekil till uddevalla och
har på Áa ratt fätt synergieffekter.. Resa'clet
med busstÏafik haÏ minskat rned mellan 30% 40%. Manhar. lyckats väl
att skyclcla
personalen.

'recl

Frågan orn skoltrafrk criskute'ades och
kommer.att tas'pp vid senare möte.
Alla bolagen har ordning o
på åtgär.der. för. att fciLhindra smittspr.idning.
'eda
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-01-27

§5

Dnr KS 2019/00634

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering av uppdrag från
kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har av kommunfullmäktige fått ett antal uppdrag att
genomföra. Enligt gällande rutin för avslut och förlängande av uppdrag från
Kommunfullmäktige lyfte samhällsbyggnadsnämnden ett uppdrag som givits löpande
under året av kommunfullmäktige på höstens uppsiktspliktsmöte för att stämma av
önskan om att avsluta uppdrag med kommunstyrelsens presidium. Uppdraget som har
diskuterats på uppsiktspliktsmötet och godkänts för att skriva fram för slutrapportering
och avslut hos samhällsbyggnadsnämnden är: ”Samhällsbyggnadsnämnden har fått i
uppdrag av kommunfullmäktige att med ett helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta
ett arbete för att hantera markfrågor i samband med planering av den nya simhallen och
vid behov begära planbesked för inledande av planarbete.”
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-05
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-12-17 § 508
Yrkanden

Martin Pettersson (SD): Avslag på förslaget i handlingarna.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD)
avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag till slutrapportering av uppdraget ett
helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera markfrågor i
samband med planering av den nya simhallen och vid behov begära planbesked för
inledande av planarbete.
Deltar ej i beslut

David Sahlsten (KD) avstår från att delta i beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-01-27

Forts. § 5
Reservation

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering.
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att med ett
helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera markfrågor i
samband med planering av den nya simhallen och vid behov begära planbesked för
inledande av planarbete. Samhällsbyggnadsförvaltningen har istället för att verkställa
det erhållna uppdraget valt att säga upp ett antal föreningar som bedriver verksamhet
på Rimners- och Samnerödsområdet.
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att utveckla Rimnersområdet.
Kommunfullmäktige har inte beslutat att ompröva föreningarnas verksamhetsutövande
och ställa dem i prioritering mot varandra inom ramen för befintlig areal.
Kommunfullmäktiges uppdrag återstår således att verkställa. Sverigedemokraterna
anser att Uddevalla kommun skall stödja Uddevallas föreningsliv. Inte motarbeta och
avveckla delar av föreningslivet till förmån för andra delar av föreningslivet.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2021-01-29
Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-01-29
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(2)

Kommunledningskontoret

2020-07-14

Handläggare

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

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering från
kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021
Sammanfattning

Enligt gällande rutin för avslut och förlängande av uppdrag från Kommunfullmäktige
lyfte samhällsbyggnadsnämnden ett uppdrag från Flerårsplan 2019 – 2021 på vårens
uppsiktsmöte, för att stämma av önskan om att avsluta uppdrag med Kommunstyrelsens
presidium. Uppdraget som har diskuterats på uppsiktsmötet och godkänts för att skriva
fram för avslut hos Samhällsbyggnadsnämnden är: ”Samhällsbyggnadsnämnden har
utifrån flerårsplan 2019 - 2021 fått i uppdrag att ta fram en ny avloppspolicy som
bygger på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att skadliga substanser från
avloppsslam inte skall spridas på åkermark”
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-07-14
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-26
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2020-06-18 § 311
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag till slutrapportering av uppdraget från
flerårsplan 2019-2021 och förklara det som avslutat.
- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019 - 2021 fått i uppdrag att ta
fram en ny avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att
skadliga substanser från avloppsslam inte skall spridas på åkermark
Ärendebeskrivning

Enligt gällande rutin för avslut och förlängande av uppdrag från Kommunfullmäktige
lyfte samhällsbyggnadsnämnden ett uppdrag från Flerårsplan 2019 – 2021 på vårens
uppsiktsmöte, för att stämma av önskan om att avsluta uppdrag med Kommunstyrelsens
presidium. Följande uppdrag har diskuterats på uppsiktsmötet och godkänts för att
skriva fram för avslut hos samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019 - 2021 fått i uppdrag att
ta fram en ny avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv
och att skadliga substanser från avloppsslam inte skall spridas på åkermark
Samhällsbyggnadsnämnden fick på nämndens sammanträde i april 2019 information om
samtliga styrande dokument kopplat till avlopp. Utifrån detta har uppdraget

Dnr KS

2019/00634

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2020-07-14

konkretiserats. Arbetet med att revidera de styrande dokument som är kopplat till
avlopp är färdigt. Ett reviderat styrdokument antogs av kommunfullmäktige i januari
2020 och uppdraget bedöms därför kunna avslutas.

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Camilla Karlsson
Utredare

Dnr KS 2019/00634

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2020-12-17

§ 508

Dnr SBN 2020/00727

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering av
kommunfullmäktigeuppdrag
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har av kommunfullmäktige fått ett antal uppdrag att
genomföra. Enligt gällande rutin för avslut och förlängande av uppdrag från
kommunfullmäktige lyfte samhällsbyggnadsnämnden ett uppdrag som givits löpande
under året av kommunfullmäktige på höstens uppsiktsmöte, för att stämma av önskan
om att avsluta uppdrag med Kommunstyrelsens presidium. Uppdraget som har
diskuterats på uppsiktsmötet och godkänts för att skriva fram för slutrapportering och
avslut hos Samhällsbyggnadsnämnden är:
”Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att med ett
helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera markfrågor i
samband med planering av den nya simhallen och vid behov begära planbesked för
inledande av planarbete.”
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25
Yrkanden

Martin Pettersson (SD): avslag till förslaget i handlingarna
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och Martin Petterssons (SD)
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget i handlingarna
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering av följande uppdrag:
”Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att med ett
helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera markfrågor i
samband med planering av den nya simhallen och vid behov begära planbesked för
inledande av planarbete.”
Reservation

Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) reserverar sig mot beslutet med
följande anteckning: Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av
kommunfullmäktige att med ett helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta ett arbete
för att hantera markfrågor i samband med planering av den nya simhallen och vid behov
begära planbesked för inledande av planarbete. Samhällsbyggnadsförvaltningen har
istället för att verkställa det erhållna uppdraget valt att säga upp ett antal föreningar som
bedriver verksamhet på Rimnersområdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2020-12-17

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att utveckla Rimnersområdet.
Kommunfullmäktige har inte beslutat att ompröva föreningarnas verksamhetsutövande
och ställa dem i prioritering mot varandra inom ramen för befintlig areal.
Kommunfullmäktiges uppdrag återstår således att verkställa.
Kenth Johansson (UP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till att han inte kan
överblicka en slutrapportering
Jerker Lundin (KD) avstår från att delta i beslutet.

Vid protokollet
Malin Witt
Justerat 2020-12-21
Henrik Sundström
Martin Pettersson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-12-21 intygar
Ola Löfgren
Skickat 2020-12-22 till
kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2020-11-25
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Dnr SBN 2020/00727

Handläggare

Nämndsekreterare Malin Witt
Telefon 0522-69 58 26
malin.witt@uddevalla.se

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering av
kommunfullmäktigeuppdrag
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har av kommunfullmäktige fått ett antal uppdrag att
genomföra. Enligt gällande rutin för avslut och förlängande av uppdrag från
Kommunfullmäktige. Lyfte samhällsbyggnadsnämnden ett uppdrag som givits löpande
under året av kommunfullmäktige på höstens uppsiktsmöte, för att stämma av önskan
om att avsluta uppdrag med Kommunstyrelsens presidium. Uppdraget som har
diskuterats på uppsiktsmötet och godkänts för att skriva fram för slutrapportering och
avslut hos Samhällsbyggnadsnämnden är:
”Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att med ett
helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera markfrågor i
samband med planering av den nya simhallen och vid behov begära planbesked för
inledande av planarbete.”
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering av följande uppdrag:
”Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att med ett
helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera markfrågor i
samband med planering av den nya simhallen och vid behov begära planbesked för
inledande av planarbete.”
Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden fick i november 2019 i uppdrag av kommunfullmäktige att
med ett helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera markfrågor
i samband med planering av den nya simhallen och vid behov begära planbesked för
inledande av planarbete.
Arbetet på området är i fullgång, avtal har upprättats med en
totalentreprenör/partnering. Rimnersområdet är ett av fyra områden i den nyetablerade
organisationen för stadsutveckling och i Rimnersområdet ingår projekten: ny simhall
och utveckling av Rimnersområdet som helhet. Projekten leds från kommunens part av
projektenheten på Tekniska avdelningen med deltagare från både

Tjänsteskrivelse
2020-11-25

planeringsavdelningen, trafik och kultur och fritid. Arbetet är utifrån uppdraget
säkerställt inom den nya organisationen för stadsutveckling samt att
samhällsbyggnadsnämnden inom ramen för stadsutveckling arbetar övergripande i
samverkan med övriga delar av kommunen för att få ett helhetsperspektiv och uppdraget
är därför slutfört.

Maria Jacobsson
Förvaltningschef

Skickas till
Kommunstyrelsen

Malin Witt
Nämndsekreterare

2(2)
Dnr SBN 2020/00727

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-01-27

§6

Dnr KS 2019/00772

Kultur och fritidsnämndens avrapportering av uppdrag från
kommunfullmäktiges flerårsplan 2016-2018, 2017-2019, 20182020 och 2019-2021 samt begäran om omformulering av
uppdrag
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att utreda
möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande
lokaler för Kulturskolan inom ramen för ett ”Ungdomens kulturhus”.
Den del av uppdraget som gäller att öka nyttjandegraden av lokalerna, det vill säga
inom ramen för ett “Ungdomens kulturhus”, har slutförts.
Förslag på tillgänglighetsanpassning och tillfredsställande lokaler för Kulturskolan, är
högst angeläget. På grund av tidigare sidouppdrag, att flytta Kulturskolans verksamhet
till Sinclair, har denna del av uppdraget varit vilande. När nu sidouppdraget är avslutat,
kan uppdraget att ge förslag på tillgänglighetsanpassning och tillfredsställande lokaler i
Skolgatan 4 åter aktualiseras.
Kultur och fritidsnämnden önskar därmed att uppdraget omformuleras till att enbart
gälla renovering och tillgänglighetsanpassning av kulturskolans lokaler.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-05
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25
Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 2020-12-08 § 182
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna och avsluta den del av uppdraget som är kopplat till ungdomens kulturhus
att godkänna förslaget till omformulering av kommunfullmäktiges uppdrag till ”Kultur
och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna och presentera förslag för
tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande lokaler för Kulturskolan, Skolgatan 4”.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2021-01-29
Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-01-29
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(2)

Kommunledningskontoret

2019-11-05

Handläggare

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

Kultur och fritidsnämndens av- och slutrapportering av
uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2016-2018,
2017-2019, 2018-2020 och 2019-2021
Sammanfattning

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte Kultur- och
fritidsnämnden tre politiska uppdrag från flerårsplanerna 2016-2018, 2017-2019, 20182020 och 2019-2021 på höstens uppsiktspliktsmöte.
Utifrån riktlinjer för styrning och ledning diskuterades även de politiska uppdrag som
kultur- och fritidsnämnden ville förlänga, kommunfullmäktige fattar dock inte beslut om
dessa och finns därför inte med i skrivelsen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-11
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-16
Kultur och fritidsförvaltningens protokoll 2019-10-16
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att godkänna kultur- och fritidsnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från
flerårsplan 2017-2019, att under 2017 anlägga en aktivitetspark
att godkänna kultur- och fritidsnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från
flerårsplan 2017-2019, att upprusta Landbadet så att verksamheten kan bedrivas
att godkänna kultur- och fritidsnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från
flerårsplan 2016-2018, 2017-2019 och 2018-2020, att under 2016-2018 utveckla
området Gustavsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken med utökat friluftsliv och
mötesplats Bodele.

Ärendebeskrivning

Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under
2017 anlägga en aktivitetspark
Aktivitetsparken invigdes 19 juni 2019. Anläggningens driftsplanering görs av enheten
för fritidsanläggningar. Uppdraget att anlägga en aktivitetspark är genomfört.

Dnr KS

2019/00772

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-11-05

Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under
2017 upprusta Landbadet så att verksamheten kan bedrivas
Upprustning av Landbadet är färdigställd och invigning skedde den 6 juni 2017.
Upprustningen har inneburit att Landbadets reningssystem, rördragningar, ytskikt m.m.
har iordningsställts för att säkra en drift i ytterligare 10 år. I övrigt har även ett
områdesskydd, staket, satts upp för att göra Landbadet driftsäkrare, höja kvaliteten och
öka säkerheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu färdigställt slamavskiljningen,
varför uppdraget kan betraktas som genomfört.
Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2016-2018, 2017-2019 och 20182020 fått i uppdrag att under 2016-2018 utveckla området
Gustavsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken med utökat friluftsliv och mötesplats
Bodele
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-11 § 252 att godkänna den utredning som en
förvaltningsövergripande arbetsgrupp utformat (Utredning Bodele m.m. 2016-04-11).
samt att den ska utgöra planeringsunderlag för kommunens utveckling av området för
rekreations- och friluftsliv. Kultur och fritidsnämnden har genomfört de åtgärder som
nämnden hade till uppgift att genomföra inom ramen för utredningen. Uppdraget
bedöms därför vara genomfört.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Camilla Karlsson
Utredare

Dnr KS 2019/00772

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2020-12-08

§ 182

Dnr KFN 2020/00143

Ändring av uppdragsbeskrivning; utreda möjligheterna och
presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och
tillfredsställande lokaler för kulturskolan inom ramen för ett
"Ungdomens kulturhus"
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att utreda
möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande
lokaler för Kulturskolan inom ramen för ett ”Ungdomens kulturhus”.
Den del av uppdraget som gäller att öka nyttjandegraden av lokalerna, det vill säga
inom ramen för ett “Ungdomens kulturhus”, har slutförts.
Förslag på tillgänglighetsanpassning och tillfredsställande lokaler för Kulturskolan, är
högst angeläget. På grund av tidigare sidouppdrag, att flytta Kulturskolans verksamhet
till Sinclair, har denna del av uppdraget varit vilande. När nu sidouppdraget är avslutat,
kan uppdraget att ge förslag på tillgänglighetsanpassning och tillfredsställande lokaler i
Skolgatan 4 åter aktualiseras.
Kultur och fritidsnämnden önskar därmed att uppdraget omformuleras till att enbart
gälla renovering och tillgänglighetsanpassning av kulturskolans lokaler.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-25
Beslut

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avsluta den del av uppdraget
som är kopplat till ungdomens kulturhus.
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omformulera uppdraget
enligt “kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna och presentera
förslag för tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande lokaler för Kulturskolan,
Skolgatan 4”.

Vid protokollet
Josefin Florell
Justerat 2020-12-14
Annelie Högberg, Gösta Dahlberg
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-12-14 intygar
Josefin Florell
Skickat 2020-12-16 till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(2)

Kultur och fritid

2020-11-24

Dnr KFN 2020/00143

Handläggare

Tf. avdelningschef Eva Persson
Telefon 0522-69 65 83
Eva.m.persson@uddevalla.se

Ändring av uppdragsbeskrivning; utreda möjligheterna och
presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och
tillfredsställande lokaler för kulturskolan inom ramen för ett
"Ungdomens kulturhus"
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att utreda
möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande
lokaler för Kulturskolan inom ramen för ett ”Ungdomens kulturhus”.
Den del av uppdraget som gäller att öka nyttjandegraden av lokalerna, det vill säga
inom ramen för ett “Ungdomens kulturhus”, har slutförts.
Förslag på tillgänglighetsanpassning och tillfredsställande lokaler för Kulturskolan, är
högst angeläget. På grund av tidigare sidouppdrag, att flytta Kulturskolans verksamhet
till Sinclair, har denna del av uppdraget varit vilande. När nu sidouppdraget är avslutat,
kan uppdraget att ge förslag på tillgänglighetsanpassning och tillfredsställande lokaler i
Skolgatan 4 åter aktualiseras.
Kultur och fritidsnämnden önskar därmed att uppdraget omformuleras till att enbart
gälla renovering och tillgänglighetsanpassning av kulturskolans lokaler.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-25
Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avsluta den del av uppdraget
som är kopplat till ungdomens kulturhus.
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omformulera uppdraget
enligt “kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna och presentera
förslag för tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande lokaler för Kulturskolan,
Skolgatan 4”.

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kultur och fritid

2020-11-24

Ärendebeskrivning

Kultur och fritidsnämnden mottog uppdraget om renovering och
tillgänglighetsanpassning av Kulturskolans lokaler, inklusive uppdraget att göra detta
inom ramen för ett ”Ungdomens kulturhus”.
Förvaltningen tolkade att uppdraget var tudelat, där renovering och
tillgänglighetsanpassning av kulturskolan härrörde de tidigare påtalade behoven av att
öka ändamålsenligheten på fastigheten och där Ungdomens kulturhus snarare handlade
om att öka nyttjandegraden av Kulturskolans lokaler för barn och unga.
Uppdraget om tillgänglighetsanpassning och renovering har under perioder fått sättas på
paus på grund av att det under längre tid funnits ett parallellt uppdrag att flytta
Kulturskolans verksamhet till Sinclair. När nu det parallella uppdraget är avslutat, kan
förvaltningen återta det ursprungliga arbetet med tillgänglighetsanpassning och
renovering.
I samband med att kultur och fritidsnämnden avslutade sin fritidsgårdsverksamhet, med
inriktning mot musik och skapande, på Bryggeriet, valde förvaltningen att skapa
återkommande öppen fritidsgårdsverksamhet i Kulturskolans lokaler vid specifika tider
och veckodagar. Denna del av uppdraget är därmed slutfört.
Kultur och fritidsförvaltningen önskar därmed att uppdraget omformuleras till att enbart
gälla renovering och tillgänglighetsanpassning av Kulturskolans lokaler, Skolgatan 4.

Paula Nyman
Tf förvaltningschef

Skickas till
Kommunfullmäktige

Eva Persson
Tf. avdelningschef

Dnr KFN 2020/00143

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-01-27

§7

Dnr KS 2020/00787

Samhällsbyggnadsnämndens begäran om att få vidta åtgärder
mot bakgrund av covid-19, förslag att årsavgifter för livsmedel
avseende år 2020 återbetalas
Sammanfattning

Uddevalla kommun tar ut olika taxor och avgifter, till exempel för uteservering vid
markupplåtelse och parkeringsavgifter. Uttaget av taxor och avgifter har alltid stöd i lag.
Om kommunen får ta ut taxa eller avgift, ankommer det oftast på kommunen att
utforma hur uttaget av taxor och avgifter ska gå till. Med anledning av Covid -19 har
kommunen eftergivit en del taxor och avgifter för att underlätta för näringslivet i
kommunen. Behov har uppkommit att kunna medge undantag för taxor och avgifter så
länge Covid-19-pandemin kvarstår.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att årsavgifterna för de externa verksamheterna ska
återbetalas. Den ekonomiska konsekvensen av beslutet beräknar nämnden kommer att bli
en minskning av dess resultat år 2020 med 1,5 mkr.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-04.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-12-17 § 505.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-16
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att 2020 års årsavgifter, avseende livsmedel, återbetalas.
Jäv

Christer Hasslebäck (UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP) anmäler jäv och deltar inte
i överläggningar och beslut i ärendet.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2021-01-29
Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-01-29
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(1)

Kommunledningskontoret

2021-01-04

Handläggare

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

Samhällsbyggnadsnämndens begäran om att få vidta
åtgärder mot bakgrund av covid-19, förslag att årsavgifter för
livsmedel avseende år 2020 återbetalas
Sammanfattning

Uddevalla kommun tar ut olika taxor och avgifter, till exempel för uteservering vid
markupplåtelse och parkeringsavgifter. Uttaget av taxor och avgifter har alltid stöd i lag.
Om kommunen får ta ut taxa eller avgift, ankommer det oftast på kommunen att
utforma hur uttaget av taxor och avgifter ska gå till. Med anledning av Covid -19 har
kommunen eftergivit en del taxor och avgifter för att underlätta för näringslivet i
kommunen. Behov har uppkommit att kunna medge undantag för taxor och avgifter så
länge Covid-19-pandemin kvarstår.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att årsavgifterna för de externa verksamheterna ska
återbetalas. Den ekonomiska konsekvensen av beslutet beräknar nämnden kommer att bli
en minskning av dess resultat år 2020 med 1,5 mkr.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-04.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-12-17 § 505.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-16
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att 2020 års årsavgifter, avseende livsmedel, återbetalas.

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS

2020/00787

Tjänsteskrivelse
2020-12-16

1(2)
Dnr SBN 2020/00263

Handläggare

Nämndsekreterare Malin Witt
Telefon 0522-69 58 26
malin.witt@uddevalla.se

Åtgärder med anledning av Covid-19
Sammanfattning

Uddevalla kommun tar ut olika taxor och avgifter, till exempel för uteservering vid
markupplåtelse och parkeringsavgifter. Uttaget av taxor och avgifter har alltid stöd i lag.
Om kommunen får ta ut taxa eller avgift, ankommer det oftast på kommunen att
utforma hur uttaget av taxor och avgifter ska gå till. Med anledning av Covid -19 har
kommunen eftergivit en del taxor och avgifter för att underlätta för näringslivet i
kommunen. Behov har uppkommit att kunna medge undantag för taxor och avgifter så
länge Covid-19 pandemin kvarstår.
Samhällsbyggnadsnämndens t.f. ordförande Henrik Sundström (M) har nu gett
förvaltningen i uppdrag att se över årsavgifter inom livsmedel. Syftet är att hjälpa
verksamheter som drabbats hårt under 2020 av Covid -19.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2020-12-16
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att 2020 års årsavgifter, avseende livsmedel, återbetalas.
att anse paragrafen omedelbart justerad
Ärendebeskrivning

Under året 2020 har Uddevalla kommun reglerat taxor och avgifter på ett flertal
områden för att underlätta för Uddevallas näringslivet. I april tog kommunfullmäktige
beslut om avgiftsfria parkeringar, ett beslut som reviderades i juni till att ta en låg avgift
för parkering. Samt gjorde samhällsbyggnadsnämnden en reglering av upplåtande av
allmän platsmark i Uddevalla centrum samt Ljungskile centrum. Dels för att öppna
möjligheten för företag att flytta ut delar av sin verksamhet på gatan. Dels för att kunna
sälja och servera utomhus så att kunden ska slippa gå in i butiker och restauranger. Som
en ytterligare åtgärd har samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag av nämndens t.f.
ordförande Henrik Sundström (M) att se över årsavgifter inom livsmedel.
Förvaltningen bedömer att efterskänkning av årsavgifterna ska göras för de externa
verksamheterna och ska alltså inte innefatta de kommunala verksamheterna.
Timdebitering av livsmedelskontroll kommer fortsatt att tas ut för de verksamheter som
inte hanterat och agerat korrekt. Samt att det fortsatt tas betalt för befogade klagomål.

Tjänsteskrivelse
2020-12-16

För år 2020 är det totala utfallet av årsavgifter inom livsmedelsverksamheter 2,1 mkr,
varav externa verksamheter står för 1,5 mkr. Den ekonomiska konsekvensen av beslutet
kommer att vara en minskning av 2020 års resultat med 1,5 mkr.
Att besluta om avgiftsfri årsavgift inom livsmedel innebär ett ökat administrativt arbete
för förvaltningen, vilket kan minskas genom att återbetalning sker under strukturerade
former över rimlig tid. Förvaltningen bedömer att återbetalning kan starta från att
beslutet finner laga kraft och att samtliga årsavgifter kommer att vara återbetalda under
våren 2021.

Maria Jacobsson
Förvaltningschef

Skickas till
Kommunfullmäktige

Malin Witt
Nämndsekreterare

2(2)
Dnr SBN 2020/00263

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-01-27

§8

Dnr KS 2020/00796

Socialnämndens begäran om återbetalning av tillsynsavgift
avseende serveringstillstånd för 2020
Sammanfattning

Den pågående pandemin har haft en mycket negativ påverkan på restaurangföretagens
ekonomiska situation. Socialnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige fattar
beslut om att 2020 års tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd återbetalas.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-04.
Socialnämndens protokoll 2020-12-15 § 191.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-14.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att 2020 års tillsynsavgifter, avseende serveringstillstånd, återbetalas.
Jäv

Christer Hasslebäck (UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP) anmäler jäv och deltar inte
i överläggningar och beslut i ärendet.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2021-01-29
Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-01-29
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(1)

Kommunledningskontoret

2021-01-04

Handläggare

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

Begäran från socialnämnden om återbetalning av tillsynsavgift
avseende serveringstillstånd för 2020
Sammanfattning

Den pågående pandemin har haft en mycket negativ påverkan på restaurangföretagens
ekonomiska situation. Socialnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige fattar
beslut om att 2020 års tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd återbetalas.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-04.
Socialnämndens protokoll 2020-12-15 § 191.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-14.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att 2020 års tillsynsavgifter, avseende serveringstillstånd, återbetalas.

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till
Socialnämnden

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS

2020/00796

Protokollsutdrag
Socialnämnden

2020-12-15

§ 191

Dnr SN 2020/00273

Återbetalning av tillsynsavgift
Sammanfattning

Den pågående pandemin har haft en mycket negativ påverkan på restaurangföretagens
ekonomiska situation. Socialnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige fattar
beslut om att 2020 års tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd återbetalas.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-14.
Beslut

Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att 2020 års tillsynsavgifter, avseende
serveringstillstånd, återbetalas.
Deltar ej i beslut

Ann-Charlott Gustafsson (UP) avstår från att delta i beslutet.

Vid protokollet
Charlotte Larsson
Justerat 2020-12-18
Stefan Skoglund, Raymond Wälsjö
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-12-18 intygar
Charlotte Larsson
Skickat 2020-12-21
Tillståndsenheten
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(1)

Socialtjänsten

2020-12-14

Handläggare

Socialchef Roger Granat
Telefon 0522-69 70 66
roger.granat@uddevalla.se

Återbetalning av tillsynsavgift
Sammanfattning

Den pågående pandemin har haft en mycket negativ påverkan på restaurangföretagens
ekonomiska situation. Socialnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige fattar
beslut om att 2020 års tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd återbetalas.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 14 december 2020
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att
föreslå kommunfullmäktige att 2020 års tillsynsavgifter, avseende serveringstillstånd,
återbetalas.
Ärendebeskrivning

Enligt alkohollagstiftningen har kommunen möjlighet att ta ut en avgift för tillsynen
över verksamheter som har tillstånd att servera alkohol. Restauranger med
serveringstillstånd i Uddevalla betalar en årlig tillsynsavgift, denna består av en fast och
en rörlig del.
Den pågående pandemin har haft en mycket negativ påverkan på restaurangföretagens
ekonomiska situation. Kommunen kan stötta företagen genom att återbetala 2020 års
tillsynsavgift.

Roger Granat
Socialchef

Skickas till
Kommunfullmäktige
Tillståndsenheten

Dnr SN 2020/00273

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-01-27

§9

Dnr KS 2021/00039

Nedsättning av taxor och avgifter år 2021 avseende livsmedel,
hygienisk verksamhet, alkohol och markupplåtelse med
anledning av Covid-19
Sammanfattning

I syfte att minska de negativa effekterna av covid-19 för näringslivet föreslås vissa taxor
och avgifter nedsättas under år 2021. Förslag om återbetalning av vissa avgifter för
2020 behandlas parallellt i andra ärenden.
I föreliggande ärende föreslås i korthet att följande taxor och avgifter helt eller delvis
anges till noll kronor:





årsavgifter för serveringstillstånd, fast och rörlig avgift,
årlig kontrollavgift enligt livsmedelslagen,
fast årlig avgift 2021 för hygienisk verksamhet (tatuerare, fotvårdare,
akupunktörer och övrig hygienisk behandling) samt frisörer,
Avgifter för markupplåtelser på allmän plats avseende försäljning av varor samt
uteserveringar i del av Uddevalla och Ljungskile centrum.

Berörda taxedokument är riktlinjer och avgiftssystem vid tillstånd för servering av
spritdrycker, vin starköl och andra jästa alkoholdrycker samt försäljning av folköl,
tobak och receptfria läkemedel (blad 16), Taxa för Uddevalla kommuns offentliga
kontroll av livsmedel (§ 7), Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken och angränsande lagstiftning (blad 74) samt Avgifter för markupplåtelser
på allmän plats inom Uddevalla kommun (avsnitt 1 samt del av avsnitt 2)
Uteblivna intäkter uppskattas till totalt 2,9 mkr fördelat på serveringstillstånd 0,5 mkr,
livsmedelskontroll 2,0 mkr, hygienisk verksamhet 0,2 mkr samt markupplåtelse 0,2
mkr.
Berörda nämnder föreslås kompenseras för det beräknade intäktsbortfallet och ska
därför inkomma med underlag vid årets slut.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-14.
Karta markupplåtelser.
Utdrag ur respektive taxedokument.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att årsavgifter för serveringstillstånd, fast och rörlig avgift, ska vara noll kronor år
2021,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-01-27

Forts. § 9

att årlig kontrollavgift enligt livsmedelslagen för icke kommunala verksamheter ska
vara noll kronor år 2021,
att fast årlig avgift för hygienisk verksamhet enligt 38 § FMH punkt 1 (tatuerare,
fotvårdare, akupunktörer och övrig hygienisk behandling) samt frisörer ska vara noll
kronor år 2021,
att avgiften inom område markerat på bilagd karta samt Vällebergsvägen i Ljungskile
ska vara noll kronor för markupplåtelser angivna i hela avsnitt 1 samt avsnitt två,
gångbaneserveringar, restaurangverandor, friluftsserveringar, Avgifter för
markupplåtelser på allmän plats.
att socialnämnden respektive samhällsbyggnadsnämnden ska tillföras kommunbidrag
som motsvarar beräknat intäktsbortfallet,
att finansiering ska ske via minskning av kommunens budgeterade resultat 2021.
Jäv

Christer Hasslebäck (UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP) anmäler jäv och deltar inte
i överläggningar och beslut i ärendet.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2021-01-29
Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-01-29
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(3)

Kommunledningskontoret

2021-01-14

Handläggare

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

Nedsättning av taxor och avgifter år 2021 avseende livsmedel,
hygienisk verksamhet, alkohol och markupplåtelse med
anledning av Covid-19
Sammanfattning

I syfte att minska de negativa effekterna av covid-19 för näringslivet föreslås vissa taxor
och avgifter nedsättas under år 2021. Förslag om återbetalning av vissa avgifter för
2020 behandlas parallellt i andra ärenden.
I föreliggande ärende föreslås i korthet att följande taxor och avgifter helt eller delvis
anges till noll kronor:





årsavgifter för serveringstillstånd, fast och rörlig avgift,
årlig kontrollavgift enligt livsmedelslagen,
fast årlig avgift 2021 för hygienisk verksamhet (tatuerare, fotvårdare,
akupunktörer och övrig hygienisk behandling) samt frisörer,
Avgifter för markupplåtelser på allmän plats avseende försäljning av varor samt
uteserveringar i del av Uddevalla och Ljungskile centrum.

Berörda taxedokument är riktlinjer och avgiftssystem vid tillstånd för servering av
spritdrycker, vin starköl och andra jästa alkoholdrycker samt försäljning av folköl,
tobak och receptfria läkemedel (blad 16), Taxa för Uddevalla kommuns offentliga
kontroll av livsmedel (§ 7), Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken och angränsande lagstiftning (blad 74) samt Avgifter för markupplåtelser
på allmän plats inom Uddevalla kommun (avsnitt 1 samt del av avsnitt 2)
Uteblivna intäkter uppskattas till totalt 2,9 mkr fördelat på serveringstillstånd 0,5 mkr,
livsmedelskontroll 2,0 mkr, hygienisk verksamhet 0,2 mkr samt markupplåtelse 0,2
mkr.
Berörda nämnder föreslås kompenseras för det beräknade intäktsbortfallet och ska
därför inkomma med underlag vid årets slut.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-14.
Karta markupplåtelser.
Utdrag ur respektive taxedokument.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Dnr KS

2021/00039

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2021-01-14

att årsavgifter för serveringstillstånd, fast och rörlig avgift, ska vara noll kronor år
2021,
att årlig kontrollavgift enligt livsmedelslagen för icke kommunala verksamheter ska
vara noll kronor år 2021,
att fast årlig avgift för hygienisk verksamhet enligt 38 § FMH punkt 1 (tatuerare,
fotvårdare, akupunktörer och övrig hygienisk behandling) samt frisörer ska vara noll
kronor år 2021,
att avgiften inom område markerat på bilagd karta samt Vällebergsvägen i Ljungskile
ska vara noll kronor för markupplåtelser angivna i hela avsnitt 1 samt avsnitt två,
gångbaneserveringar, restaurangverandor, friluftsserveringar, Avgifter för
markupplåtelser på allmän plats.
att socialnämnden respektive samhällsbyggnadsnämnden ska tillföras kommunbidrag
som motsvarar beräknat intäktsbortfallet,
att finansiering ska ske via minskning av kommunens budgeterade resultat 2021.
Ärendebeskrivning

I syfte att minska de negativa effekterna av covid-19 för näringslivet föreslås vissa taxor
och avgifter nedsättas under år 2021. Förslag om återbetalning av vissa avgifter för
2020 behandlas parallellt i andra ärenden.
Kommunledningskontoret har tagit fram förslaget efter samråd med berörda
förvaltningschefer och ansvariga handläggare.
I föreliggande ärende föreslås i korthet att följande taxor och avgifter anges till noll
kronor:
1. Årsavgifter för serveringstillstånd, fast och rörlig avgift,
Årsavgifterna framgår av Riktlinjer och avgiftssystem vid tillstånd för servering av
spritdrycker, vin starköl och andra jästa alkoholdrycker samt försäljning av folköl,
tobak och receptfria läkemedel (blad 16). Intäktsbortfallet beräknas till 0,5 mkr vilket är
ungefär halva intäkten ett år utan pandemi. Ansökningsavgifter kvarstår.
2. Årlig kontrollavgift enligt livsmedelslagen
Kontrollavgifterna framgår av Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av
livsmedel (§ 7). Avgiften föreslås sättas till noll kronor för icke kommunala
verksamhetsutövare. Timdebitering av livsmedelskontroll kommer fortsatt att tas ut för

Dnr KS 2021/00039

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2021-01-14

de verksamheter som inte hanterat och agerat korrekt. Det kommer också att fortsatt tas
ut avgift med anledning av befogade klagomål. Intäktsbortfallet beräknas till 2 mkr.
3. Fast årlig avgift 2021 för hygienisk verksamhet (tatuerare, fotvårdare,
akupunktörer och övrig hygienisk behandling) samt frisörer
Avgifterna framgår av Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken och angränsande lagstiftning (blad 74). Denna avgift är delvis ny inför
2021. Intäktsbortfallet beräknas till 0,2 mkr.
4. Avgifter för markupplåtelser på allmän plats avseende försäljning av varor
samt uteserveringar i del av Uddevalla och Ljungskile centrum
Avgifterna framgår av Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla
kommun, avsnitt 1; försäljning av varor och avsnitt 2; gångbaneserveringar,
restaurangverandor, friluftsserveringar. Syftet är, förutom den ekonomiska lättnaden, att
näringsidkare utan extrakostnad ska kunna ha del av sin verksamhet utanför butiken och
därigenom minska risk för smittspridning. Avgiftsnedsättningen föreslås gälla inom ett
på bifogad karta avgränsat område samt Vällebergsvägen i Ljungskile. Intäktsbortfallet
beräknas till 0,2 mkr. Eventuella bygglovsavgifter i samband med uteserveringar m.m.
kommer fortsatt att debiteras enligt gällande taxa.
Uteblivna intäkter uppskattas till totalt 2,9 mkr. Berörda nämnder föreslås kompenseras
för det beräknade intäktsbortfallet och ska därför inkomma med underlag vid årets slut.
Förvaltningarna gör bedömningen att det innebär inget eller begränsat merarbete att vid
årets slut beräkna intäktsbortfallet.
Det har inte heller bedömts föreligga risk för att avgiftsnedsättningarna kan komma att
missbrukas i någon större omfattning.
Genom att fatta beslutet i förväg sparas administrativa kostnader för fakturering och
återbetalning och ger bättre planeringsförutsättningar för näringslivet.

Peter Larsson
Kommundirektör

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2021/00039

Uddevalla kommuns författningssamling

1 (6)

Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun

Upplåtelsens ändamål

Gågata

Övriga platser

Kungstorget och Ljungskile torg

Kiosker för konfektyr, tobak, pressalster

ingen upplåtelse

10 066 kr/plats/år

ingen upplåtelse

Kiosker för enbart pressalster

ingen upplåtelse

5 401 kr/plats/år

ingen upplåtelse

Kiosker och food trucks för korv, hamburgare, fisk och
dylikt

ingen upplåtelse

10 066 kr/plats/år

ingen upplåtelse för kiosker

Kiosker för glass

ingen upplåtelse

5 401 kr/plats/säsong

493 kr/kvm/år; el till glasskiosk 1 032 kr/mån

1. Försäljningar av varor

(endast säsongsplats tillåtes)
Kiosker/stånd för blommor, frukt, bär, grönsaker, godis
a) fasta anläggningar (kiosker)

a) ingen upplåtelse

a) 4 331 kr/plats (3x3m)/säsong

a) ingen upplåtelse

b) tillfälliga anläggningar (försäljningsstånd)

b) ingen upplåtelse

b) 1 979 kr/plats (3x3m)/säsong

b) 3 154 kr/plats (3x3m)/säsong

Ambulerande anläggningar för korv, hamburgare och dylikt

3 154 kr/plats (3x3m)/säsong

1 979 kr/plats (3x3m)/säsong

3 154 kr/plats (3x3m)/säsong

Dokumenttyp:
Dnr:
Antagen av:
Antagen:
Dokumentansvarig:
Senast reviderad:

Avgifter
Kommunfullmäktige
2013-05-08, § 65
Tekniska avdelningen, Uddevalla kommun
Kommunfullmäktige 2015-12-09, § 305, indexuppräknad 2021 enligt ändringar i
konsumentprisindex (KPI)

2 (6)
Upplåtelsens ändamål

Gågata

Övriga platser

Kungstorget och Ljungskile torg

Lotteriförsäljning från stånd

279 kr/plats (3x3m)/dag

139 kr/plats (3x3m)/dag

279 kr/plats (3x3m)/dag

360 kr är minsta avgift

360 kr är minsta avgift

360 kr är minsta avgift

Försäljning av övriga varor/tjänster från stånd

1 003 kr/plats (3x3m)/dag

669 kr/plats (3x3m)/dag

ingen upplåtelse

Julgranförsäljning

ingen upplåtelse

139 kr/plats/dag

279 kr/plats/dag

360 kr är minsta avgift

360 kr är minsta avgift

2. Uteserveringar

375 kr/kvm/år (sommarperiod)

233 kr/kvm/år (sommarperiod)

375 kr/kvm/år (sommarperiod)

Gångbaneserveringar, restaurangverandor,
friluftsserveringar

375 kr/kvm/år (vinterperiod,
verksamhets öppettider)

233 kr/kvm/år (vinterperiod, verksamhets
öppettider)

375 kr/kvm/år (vinterperiod, verksamhets
öppettider)

562 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet
runt)

349 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet runt)

562 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet runt)

Serveringstält

1 336 kr/plats/dag

669 kr/plats/dag

1 336 kr/plats/dag

3. Reklamplatser och tidningsställ
Fasta affischpelare, fasta affischkartor,

700 kr/kvm visningsyta/år

487 kr/kvm visningsyta/år

ingen upplåtelse

ingen upplåtelse

16 571 kr/plats/år

ingen upplåtelse

skyltskåp, montrar och dylikt

Rörliga affischpelare

UaFS

Blad 16

Utdrag ur: RIKTLINJER OCH AVGIFTSSYSTEM VID TILLSTÅND FÖR
SERVERING AV SPRITDRYCKER, VIN STARKÖL OCH
ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER SAMT FÖRSÄLJNING
AV FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

Årsavgifter för serveringstillstånd för 2020 - 2021
Årsomsättning
Fast
Rörlig.
(alkoholförsäljning)
avgift
avgift
0-50 000
5.000
4.000
50 001-100 000
5.000
5.500
100 001-200 000
5.000
7.000
200 001-400 000
5.000
8.500
400 001-600 000
5.000
10.000
600 001-800 000
5.000
11.500
800 001-1000 000
5.000
13.000
1000 001-2000 000
7.000
14.500
2000 001-3000 000
7.000
16.000
3000 001-4000 000
7.000
17.500
4000 001 -5000 000
7.000
19.000
5000 001-6000 000
7.000
20.500
6000 001-7000 000
7.000
22.000
7000 001-8000 000
7.000
23.500
8000 001-9000 000
7.000
25.000
9000 001-10 000 000
7.000
26.500
10 000 001- 11 000 000
7.000
28.000
11 000 0017.000
29.500
Årsavgifterna för serveringstillstånd baseras på tillståndshavarens försäljning av
alkoholdrycker. Den delas in i en fast och en rörlig del för respektive intervall.
Försäljning av alkoholdrycker rapportera alla innehavare av serveringstillstånd in till
Folkhälsomyndigheten
Avgifter för e-cigaretter, folköl samt receptfria läkemedel, per kalenderår
1 produkt
2 produkter
3 produkter

3 500 kr
4 500 kr
5 500 kr

Ansökningsavgifter tobakstillstånd 2019 2021
Stadigvarande tobaksförsäljning
Anmälan om betydande förändring, ex. i
ägarförhållanden och övertagande av rörelse
Tillfälliga tillstånd
Övriga avgifter, omregistrering etc.
Årsavgift för tobakstillstånd 2020 - 2021

7.000 kr
5.000 kr
5.000 kr
500 kr
7.000 kr

Utdrag ur taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalken och angränsande lagstiftning
Blad 74
VERKSAMHETSGRUPP
ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

38 §
FMH,
punkt 1

38 §
FMH,
punkt 2

38 §
FMH,
punkt 3

6

För hygienisk behandling med risk för
blodsmitta, tatuerare, är tillsynstiden 6 timmar.

1,5

För hygienisk behandling med risk för
blodsmitta, fotvård, är tillsynstiden 1,5 timmar.

1,5

För hygienisk behandling med risk för
blodsmitta, akupunktur, är tillsynstiden 1,5
timmar

3

För hygienisk behandling med risk för
blodsmitta, övriga, är tillsynstiden 3 timmar.

6

För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar.

6

För grundskolor med färre än 100 elever är
tillsynstiden 6 timmar.

9

För grundskolor med 100–499 elever är
tillsynstiden 9 timmar.

12

För grundskolor med 500 eller fler elever är
tillsynstiden 12 timmar.

3

För gymnasium med färre än 500 elever är
tillsynstiden 3 timmar.

6

För gymnasium med 500 eller fler elever är
tillsynstiden 6 timmar.

6

För förskolor med färre än 150 barn är
tillsynstiden 6 timmar.

9

För förskolor med 150 eller fler barn är
tillsynstiden 9 timmar.

H

H

H

VERKSAMHETSGRUPP EJ
ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
UH

0,75

För frisörer är tillsynstiden 0,75 timmar.

Utdrag ur Taxa för Uddevalla kommuns
offentliga kontroll av livsmedel
Blad 4
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med
kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt
för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och
myndigheter, inspektioner, resor, revisioner, och kontroller i övrigt, beredning i
övrigt i ärendet samt föredragning och upprättande av beslut. Avgift tas ut för
faktiskt nedlagd handläggningstid.
Avgift för registrering
6§

Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva
livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för
dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid enligt 5b § i
denna taxa.

Årlig kontrollavgift
7§

För offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen
(2006:804) ska årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid samhällsbyggnadsnämnden tilldelar
anläggningen.
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen där
Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och
beräkning av kontrolltid” tillämpas.
Riskklassificeringen tar hänsyn till vilket typ av verksamhet det är, vilka
livsmedel som hanteras, produktionsstorlek samt om produktion sker till
känsliga konsumentgrupper. Kontrolltidstillägg ges för om verksamheten
utformar någon form av märkning eller presentation. En
erfarenhetsklassificering görs utifrån nämndens tidigare erfarenheter av
verksamhetens efterlevnad av livsmedelslagstiftningen.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att den beräknade kontrolltiden
(timmar) utifrån ovanstående stycke multipliceras med timavgiften för planerad
offentlig kontroll i § 5a.

8§

Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av
nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.

9§

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott.

10 § Av 9 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel framgår att den årliga avgiften ska betalas från och med det
kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-01-27

§ 10

Dnr KS 2020/00805

Upphävande av taxa för kommunarkivets bildarkiv
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har påbörjat en översyn av dess styrdokument i kommunens
författningssamling. I översynen har Taxa för kommunarkivets bildarkiv, antagen 1989
identifierats som ett föråldrat styrdokument som kan ersättas med annan gällande taxa.
Kommunledningskontoret bedömer att taxan har spelat ut sin funktion tack vare att
modern teknik har förenklat kopieringen och utlämnandet av bilder från
kommunarkivet. Kopiering och utlämnande av material från kommunens bildarkiv kan
därför inrymmas i gällande taxa för kopiering av allmänna handlingar, antagen av
kommunfullmäktige 2019.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-01-04
Gällande taxa för kommunarkivets bildarkiv
Gällande taxa för kopior av allmänna handlingar
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva taxa för kommunarkivets bildarkiv,
att avgifter för kopiering av kommunarkivets bildarkiv hädanefter ska utgå från
gällande taxa för kopior av allmänna handlingar.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2021-01-29
Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-01-29
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-01-04

Handläggare

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

Upphävande av taxa för kommunarkivets bildarkiv
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har påbörjat en översyn av dess styrdokument i kommunens
författningssamling. I översynen har Taxa för kommunarkivets bildarkiv, antagen 1989
identifierats som ett föråldrat styrdokument som kan ersättas med annan gällande taxa.
Kommunledningskontoret bedömer att taxan har spelat ut sin funktion tack vare att
modern teknik har förenklat kopieringen och utlämnandet av bilder från
kommunarkivet. Kopiering och utlämnande av material från kommunens bildarkiv kan
därför inrymmas i gällande taxa för kopiering av allmänna handlingar, antagen av
kommunfullmäktige 2019.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-01-04
Gällande taxa för kommunarkivets bildarkiv
Gällande taxa för kopior av allmänna handlingar
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva taxa för kommunarkivets bildarkiv,
att avgifter för kopiering av kommunarkivets bildarkiv hädanefter ska utgå från
gällande taxa för kopior av allmänna handlingar.

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till
Kommunarkivet
Författningssamlingen

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

1(1)
Dnr KS

2020/00805

UaFS 16/1989

00.18
Blad 1

TAXA FÖR KOMMUNARKIVETS BILDARKIV
Antagen av kommunstyrelsen den 31 oktober 1989, § 244, att gälla fr.o.m.
den 1 januari 1990.
Taxan kommer att uppräknas årligen med 10 %.
Prislistan gäller all beställning av kopior från bildarkivet. Kommunens förvaltningar
debiteras samtliga beställningar en gång/år.
Vid beställning ska anges beställarens namn och adress och planerat användningssätt
för beställd bild. Tillstånd för publicering ska inhämtas i varje enskilt fall. Vid
publicering ska anges fotografens namn/Uddevalla kommunarkiv eller då fotografens
namn är okänt, Uddevalla kommunarkiv/Bildarkivet.
Vid publicering tillkommer även en användarkostnad enligt Svenska
Museiföreningens rekommendationer. Arkiv, museér, bibliotek,
hembygdsföreningar, forskare m.fl. liknande institutioner betalar inte
användningsavgift i vetenskapliga verk, årsböcker och liknande icke kommersiella
publikationer och motsvarande.
I övrigt hänvisas till lagen om fotografisk bild, fotografilagen SFS 1960:730 och
SFS:362-363.
Kopia, svart/vit
13x18 och mindre
18x24
24x30
30x40
Större format

21:29:40:87:enligt offert

Kopia, färg
13x18 och mindre
20x30
28x35
35x50
Större format

24:46:107:161:enligt offert

Papperskopia, färgdia
13x18 och mindre
18x24
24x30
30x40

36:72:172:224:-

UaFS 16/1989

Större format

00.18
Blad 2

enligt offert

Diadublikat
24x36 mm (småbild)

21:-

Avfotografering, svart/vit
13x18 och mindre

36:-

Avfotografering, svart/vit rastrerad
A4 och mindre
A3

58:71:-

Reprofotografering
Negativkostnad, svart/vit och färg
därtill kommer kopiekostnad, svart/vit bild, priser
som kopia ovan,

70:-

färgbild
13x18 och mindre
20x30
28x35
Större format

40:60:140:enligt offert

Övriga arbeten enligt särskild överenskommelse
Användningsavgifter för fotografiska arbeten
Priser per bild - bild betalas varje gång den
publiceras
Tidningar och tidskrifter
Mindre bild
Helsida (mer än halvsida)
Uppslag
Omslag

Svart/vit

Färg

330:485:630:800:-

410:600:775:995:-

350:495:-

500:665:-

Böcker och läromedel
Mindre bild
Helsida (mer än halvsida)

UaFS 16/1989

Uppslag
Omslag
Omslag, runtgående

00.18
Blad 3

750:1.050:1.280:-

885:1.085:1.280:-

320:285:545:345:520:275:415:500:500:-

320:430:635:430:565:290:440:850:650:-

Informations- och AV-material
Bild i bildband, enstaka
Programblad, informationsblad
Programblad, informationsblad, omslag
Bild projicerad på teater eller liknande
Bild i film eller video, inkl. TV, enstaka stillbild
Utställning, tillfällig
Bas- eller vandringsutställning
Årsredovisning
Pressrealease
Reklamgruppen
Kommersiell utställning, tillfällig
Kommersiell utställning, bas- eller vandringsutställning
Broschyr, mindre bild
Broschyr, helsida
I annons för publicering i en tidning
I annons för publicering i flera tidningar
På förpackning
På affisch, beroende på upplaga, format och användningsområde
På grammofonskive- eller kasettomslag
På grammofonskive- eller kasettomslag, baksida,
insida
Almanacka
Vykort enligt avtal beroende på upplagans storlek
Bild på pussel
Frimärke

810:1.160:830:1.370:från 1.200:från 1.920:från 1.310:från 1.310:från 1.310:från 650:från 1.060:från-till 830:--1.310:från-till 830:--1.310:1.000:-

För användningsområden: faksimil, reproduktion m.m. träffas avtal i varje enskilt
fall.

UaFS
Blad 1

TAXA FÖR KOPIOR AV ALLMÄNNA HANDLINGAR
Antagen av kommunfullmäktige 2019-02-13 § 10.
Uddevalla kommun har enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105) skyldighet att på
begäran tillhandahålla kopia eller avskrift av allmänna handlingar under förutsättning
att inte några undantag föreligger, såsom till exempel sekretessbelagda handlingar.
För detta har Uddevalla kommun rätt att ta ut en avgift.
Uddevalla kommuns avgifter för kopior, med mera, av allmänna handlingar har till
stor del sin grund i bestämmelserna i avgiftsförordningen (1992:191). Avgifterna har
beräknats med utgångspunkt i en genomsnittlig självkostnad för att framställa och
expediera kopior.
Dessa avgifter gäller för Uddevalla kommuns samtliga nämnders hantering av kopior
av allmänna handlingar.
Huvudregeln är att allmänna handlingar ska lämnas ut i pappersform. Allmänna
handlingar får utlämnas per e-post eller i annan elektronisk form om myndigheten
bedömer att det är lämpligt i det enskilda fallet.
Avgift tas ut per kopiesida och gäller även för kopia av allmänna handlingar per fax.

Avgift för kopiering av allmänna handlingar
Kopia
Avgift
1-9 sidor (svartvitt)
Kostnadsfritt
10 sidor (svartvitt)
50 kronor
11 och fler sidor (svartvitt)
2 kronor per sida
Kopia färg
A4 – 5 kronor/sida
A3 – 10 kronor/sida
Avgift för elektronisk kopia av allmänna handlingar
Kopia
Avgift
Elektroniskt lagrade dokument som
Kostnadsfritt
skickas via e-post
Inskanning av 1-9 sidor
Kostnadsfritt
Inskanning av 10 sidor
50 kronor
Inskanning av 11 och fler sidor
2 kronor/styck
Inskanning av foto, karta eller ritning
25 kronor/bild

UaFS
Blad 2

Avgift för avskrift, bestyrkta avskrifter och bestyrkta kopior
Kopia
Avgift
Avskrift av allmän handling
125 kronor per påbörjad fjärdedels
arbetstimme
Bestyrkt avskrift
125 kronor per påbörjad fjärdedels
arbetstimme
Bestyrkt kopia
2 kronor per kopia, dock lägst 50 kronor
Avgift för försändelse
Försändelse
Mindre än 20 gram
Mer än 20 gram
Postförskott, bud etc.
E-post

Avgift
Avgiftsfritt
Faktisk portokostnad
Faktisk kostnad
Kostnadsfritt

Avsteg från ovanstående avgifter kan göras endast om det finns särskilda skäl. Som
särskilda skäl räknas då någon genom missbruk i form av återkommande mindre
beställningar, då beställningen hade kunnat göras i ett sammanhang, undgår avgift.
Då kan avgift tas ut i enlighet med ovan men från första kopian vid efterföljande
begäran. Högre avgift kan även ta ut om ett särskilt format efterfrågas eller dyrare
papper än normalt måste användas. Grunden är att kommunen ska täcka den faktiska
kostnaden. För det fall en strikt tillämpning av taxan leder till ett kraftigt överuttag i
förhållande till kostnaderna för framställande av de begärda kopiorna kan avsteg
göras genom att myndigheten sätter ner avgiften till skälig nivå, en så kallad
mängdrabatt.
Betalning ska ske i enlighet med av kommunen fastlagda och aktuella rutiner.

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-01-27

§ 11

Dnr KS 2020/00806

Revidering av riktlinjer för partistöd, redaktionella och
förtydligande ändringar
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har påbörjat en översyn av dess styrande dokument i
författningssamlingen. I översynen har förvaltningen identifierat ett behov av revidering
av Riktlinjer för partistöd antagna 2014 eftersom dessa riktlinjer hänvisar till den då
gällande kommunallagen. I kommunledningskontorets förslag till revidering har därför
hänvisningarna ändrats till aktuella lagrum i gällande kommunallag som trädde i kraft
den 1 januari 2018.
Kommunledningskontoret föreslår därutöver ett förtydligande av vem som ska
underteckna granskningsintyget i redovisningen av det erhållna partistödet. Efter samråd
med kommunstyrelsens presidium föreslår kommunledningskontoret att
granskningsintyget ska undertecknas av partiernas förtroendevalda revisorer.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-01-04
Förslag till reviderade riktlinjer för partistöd
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderade Riktlinjer för partistöd.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2021-01-29
Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-01-29
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-01-04

Handläggare

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

Revidering av riktlinjer för partistöd, redaktionella och
förtydligande ändringar
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har påbörjat en översyn av dess styrande dokument i
författningssamlingen. I översynen har förvaltningen identifierat ett behov av revidering
av Riktlinjer för partistöd antagna 2014 eftersom dessa riktlinjer hänvisar till den då
gällande kommunallagen. I kommunledningskontorets förslag till revidering har därför
hänvisningarna ändrats till aktuella lagrum i gällande kommunallag som trädde i kraft
den 1 januari 2018.
Kommunledningskontoret föreslår därutöver ett förtydligande av vem som ska
underteckna granskningsintyget i redovisningen av det erhållna partistödet. Efter samråd
med kommunstyrelsens presidium föreslår kommunledningskontoret att
granskningsintyget ska undertecknas av partiernas förtroendevalda revisorer.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-01-04
Förslag till reviderade riktlinjer för partistöd
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderade Riktlinjer för partistöd.

Peter Larsson
Kommundirektör

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

Skickas till
Författningssamlingen
Avdelningschef Juridik och administration, kommunledningskontoret

1(1)
Dnr KS

2020/00806

Uddevalla kommuns författningssamling

Riktlinjer för partistöd
I kommunallagen (KL) (1991:900) (2017:725) finns grundläggande
bestämmelser om kommunalt partistöd. I Uddevalla kommun ska därutöver
följande gälla.
Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Uddevalla kommun utgår till partier som är representerade
i fullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § 4 kap 29 § andra
stycket kommunallagen (1991:900) (2017:725, KL).
Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av:
ett grundstöd, som uppgår till 42% av ett prisbasbelopp per parti och år samt
ett mandatstöd, som uppgår till 45% av ett prisbasbelopp per mandat och år.
Fördelning av partistöd
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).
Partistöd utgår inte efter det att representationen upphört.
Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § 4 kap 29 § första
stycket KL. Till redovisningen ska bifogas ett granskningsintyg.
Redovisningen ska gälla perioden 1 januari - 31 december och ges in till
kommunstyrelsen senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.
Redovisningen ska undertecknas av partiets ordförande och kassör. Partiets
förtroendevalda revisor ska underteckna granskningsintyget.
Årlig utbetalning
Partistödet betalas ut årligen i förskott under februari månad efter beslut av
kommunfullmäktige.
Har redovisning och granskningsintyg enligt 2 kap. 11 § 4 kap 31 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid
utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Dokumenttyp:
Dnr:
Antagen av:
Antagen:
Dokumentansvarig:
Senast reviderad:

Riktlinjer
KS 2020/806
Kommunfullmäktige
2014-12-10, § 233.
Avdelningschef Juridik och administration, kommunledningskontoret
2021-02-XX § XX

1 (1)

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-01-27

§ 12

Dnr KS 2020/00798

Fastställande av gatuadressområde inom Bokenäs Kärr och
Rörbäck
Sammanfattning

Kommunen fick 2018 kännedom om att det var problem med en del adresser inom
adressområde Bokenäs Kärr då transporter m.m. ofta hamnade på Bokenäs Kärrs väg
istället för på Bokenäs Kärr. I juni 2020 sattes därför vägnamn på ett par av vägarna i
området där de upplevde problem med sina adresser. Inom Rörbäcksområdet finns
sedan tidigare flera beslutade vägnamn som aldrig använts för adressering. I början av
2020 skickades en förfrågan ut till samtliga boende längs de aktuella vägarna om de
upplevde problem med sina adresser. Många svar inkom. För att kunna adressera om
fastigheterna så de får adresser som följer de beslutade vägnamnen, behöver
adressområden göras om från byadressområden till gatuadressområden.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-04.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-12-17 § 540.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-26.
Karta adressområde 2020-11-26.
Karta vägnamn 2020-11-26.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa gatuadressområde inom markerat område på bifogad karta över
adressområde,
att upphäva byadressområdena Rörbäck och Lilla Bräcke.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2021-01-29
Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-01-29
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(1)

Kommunledningskontoret

2021-01-04

Handläggare

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

Fastställande av gatuadressområde inom Bokenäs Kärr och
Rörbäck
Sammanfattning

Kommunen fick 2018 kännedom om att det var problem med en del adresser inom
adressområde Bokenäs Kärr då transporter m.m. ofta hamnade på Bokenäs Kärrs väg
istället för på Bokenäs Kärr. I juni 2020 sattes därför vägnamn på ett par av vägarna i
området där de upplevde problem med sina adresser. Inom Rörbäcksområdet finns
sedan tidigare flera beslutade vägnamn som aldrig använts för adressering. I början av
2020 skickades en förfrågan ut till samtliga boende längs de aktuella vägarna om de
upplevde problem med sina adresser. Många svar inkom. För att kunna adressera om
fastigheterna så de får adresser som följer de beslutade vägnamnen, behöver
adressområden göras om från byadressområden till gatuadressområden.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-04.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-12-17 § 540.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-26.
Karta adressområde 2020-11-26.
Karta vägnamn 2020-11-26.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa gatuadressområde inom markerat område på bifogad karta över
adressområde,
att upphäva byadressområdena Rörbäck och Lilla Bräcke.

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS

2020/00798

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2020-12-17

§ 540

Dnr SBN 2020/00713

Adressområde Rörbäck
Sammanfattning

Kommunen fick 2018 kännedom om att det var problem med en del adresser inom
adressområde Bokenäs Kärr då transporter mm ofta hamnade på Bokenäs Kärrs väg
istället för på Bokenäs Kärr. I juni 2020 sattes därför vägnamn på ett par av vägarna i
området där de upplevde problem med sina adresser. Inom Rörbäcksområdet finns
sedan tidigare flera beslutade vägnamn som aldrig använts för adressering. I början av
2020 skickades en förfrågan ut till samtliga boende längs de aktuella vägarna om de
upplevde problem med sina adresser. Många svar inkom. För att kunna adressera om
fastigheterna så de får adresser som följer de beslutade vägnamnen, behöver
adressområden göras om från byadressområden till gatuadressområden.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-26
Karta adressområde 2020-11-26
Karta vägnamn 2020-11-26
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att fastställa gatuadressområde inom markerat område på bifogad karta över
adressområde samt
att upphäva byadressområdena Rörbäck och Lilla Bräcke
Vid protokollet
Malin Witt
Justerat 2020-12-21
Henrik Sundström
Martin Pettersson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-12-21 intygar
Ola Löfgren
Skickat 2020-12-22 till
Kommunstyrelsen
Ansvarig handläggare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2020-11-26

1(2)
Dnr SBN 2020/00713

Handläggare

Fastighetsregistrerare Karin Ahlström
Telefon 0522-69 73 41
karin.ahlstrom@uddevalla.se

Adressområde Rörbäck
Sammanfattning

Kommunen fick 2018 kännedom om att det var problem med en del adresser inom
adressområde Bokenäs Kärr då transporter mm ofta hamnade på Bokenäs Kärrs väg
istället för på Bokenäs Kärr. I juni 2020 sattes därför vägnamn på ett par av vägarna i
området där de upplevde problem med sina adresser. Inom Rörbäcksområdet finns
sedan tidigare flera beslutade vägnamn som aldrig använts för adressering. I början av
2020 skickades en förfrågan ut till samtliga boende längs de aktuella vägarna om de
upplevde problem med sina adresser. Många svar inkom. För att kunna adressera om
fastigheterna så de får adresser som följer de beslutade vägnamnen, behöver
adressområden göras om från byadressområden till gatuadressområden.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-26
Karta adressområde 2020-11-26
Karta vägnamn 2020-11-26
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att fastställa gatuadressområde inom markerat område på bifogad karta över
adressområde samt
att upphäva byadressområdena Rörbäck och Lilla Bräcke
Ärendebeskrivning

I början av 2020 skickades en förfrågan ut till samtliga boende längs de aktuella vägarna
Lilla Bräckes väg, Stamtorpsvägen, Lunnens väg, Stora Kärrs väg, Rörbäcksvägen,
Kvarnvägen, Klangens väg, Östra Lingällsvägen och Västra Lingällsvägen om de
upplevde problem med sina adresser. Många svar inkom. En del inom adressområde
Bokenäs Kärr upplevde problem med sina adresser på grund av sammanblandningen
med Bokenäs Kärrs väg. Inom andra adressområden hade en del problem med
transporter och annat eftersom de trott att fastigheten hade adress enligt det skyltade
vägnamnet, trots att de egentligen har byadresser inom till exempel Lingäll eller
Rörbäck.

Tjänsteskrivelse
2020-11-26

Några motsatte sig starkt att ändra adress till vägnamnet eftersom de inte upplever några
problem med de adresser de har idag och var rädda att det skulle bli problem vid en
adressändring.
Ärendet drogs för samhällsbyggnadsnämndens presidieinformation 2020-11-12. Tre
förslag på åtgärd lades fram. 1. Att enbart ändra adresser vid de tre vägar där de flesta
upplevde problem med nuvarande adressering. 2. Att ändra adress för de som upplevde
problem samt för de som är positiva till ett byte till det befintliga vägnamnet (samtliga
utom Lilla Bräckes väg och Östra Lingällsvägen). 3. Att byta adresser för samtliga
fastigheter längs de vägar där det finns beslutade vägnamn.
Presidiets åsikt var tydlig i att de ansåg att kommunen bör adressera om samtliga
fastigheter där det finns beslutade vägnamn. För att kunna göra detta behöver de delar
av adressområdena Lycke, Bön, Torpane, Bokenäs Kärr och Lingäll som ligger längs
berörda vägar ändras från byadressområde till gatuadressområde. Byadressområdena
Rörbäck och Lilla Bräcke skulle helt ingå i det nya gatuadressområdet. Förslag på nytt
adressområde för gatunamn finns på bifogad karta.
Eftersom det sedan tidigare finns en hel del vägar i Rörbäcksområdet som ligger inom
gatuadressområde och därmed har vägnamn som adress anser namnberedningen att det
är lämpligt att lägga ett större område än precis längs berörda vägar inom planerat
gatuadressområde. Annars är det risk att någon enstaka framtida fastighet skulle hamna
utanför gatuadressområde och få en byadress inom ett annars homogent område med
gatuadresser. Därför tas hela byadressområde Rörbäck samt Lilla Bräcke med inom det
tänka gatuadressområdet och dessa byadressområden behöver då upphävas.

Maria Jacobsson
Förvaltningschef

Skickas till
Kommunstyrelsen
Ansvarig handläggare

Karin Ahlström
Fastighetsregistrerare
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Dnr SBN 2020/00713

N 6465565
E 300170

=

= RÖRBÄCKSVÄGEN

LILLA BRÄCKES VÄG

STAMTORPSVÄGEN

STORA KÄRRS VÄG

= KVARNVÄGEN

= LUNNENS VÄG
= RÖRBÄCKSVÄGEN

Föreslagna
Beslutade, vägnamn:
används ej för adressering idag:
= Rörbäcksvägen
= Lilla Bräckes väg
= Lunnens väg

ÖSTRA LINGÄLLSVÄGEN

= Stamtorpsvägen
= Stora Kärrs väg
= Kvarnvägen
= Östra Lingällsvägen
= Västra Lingällsvägen
= Klangens väg

VÄSTRA LINGÄLLSVÄGEN

= RÖRBÄCKSVÄGEN

KLANGENS VÄG

E 298187

Koordinatsystem SWEREF 99 TM

N 6462796

1:7 000

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-01-27

§ 13

Dnr KS 2020/00758

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn
samt revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med ett förslag till revidering av de lokala
ordningsföreskrifterna för Uddevalla hamn har tagits fram i samarbete med Uddevalla
Hamnterminal AB (UHAB) som ansvarar för hamnverksamheten.
Gällande ordningsföreskrifter fastställdes i kommunfullmäktige 13 februari 2013, §7
och godkändes av länsstyrelsen 20 februari 2013. Vid revideringen 2013 flyttades rollen
som hamnmyndighet från UHAB till dåvarande tekniska nämnden. Förändringen
innebär att vissa återkommande säkerhetstillstånd för arbeten och åtgärder inom
hamnområdet utfärdas av förvaltningen istället för, som tidigare, UHAB.
Arbetsprocessen bedöms inte vara effektiv eller bidra till någon viktig kvalitets-eller
säkerhetsaspekt utan skapar onödig administration och ökade ledtider i
tillståndshanteringen. Kunskap om och ansvar för säkerhetsfrågorna finns inom UHAB
och samtliga tillstånd utfärdas lämpligen där.
Hamnmyndigheten är inte en traditionell myndighetsroll som måste finnas inom
kommunens nämnd -och förvaltningsorganisation. Vid jämförelse med andra kommuner
med hamnar så är det brukligt att man med hamnmyndighet avser hamnbolaget som är
den organisation som förvaltar och ansvarar för den dagliga hamnverksamheten.
Förslag till förändringar och kompletteringar tydliggörs i beslutsunderlaget med
rödmarkerad text. Följande huvudsakliga förändringar föreslås:
1. tekniska nämnden utgår
2. att med hamnmyndighet avse VD för Uddevalla Hamnterminal AB (UHAB) och
att samtliga säkerhetstillstånd utfärdas av UHAB
3. uppdatering av tidigare kartbilagor för hamnområde i vatten och på land enligt
bifogad kartbilaga
4. utveckling över tid och ökade krav på säkerhet medför att föreskrifterna utökas i
omfattning från 24 till 29 paragrafer
5. komplettering med nytt rubrikområde som gäller tillträde till hamnområdet.
Förslaget innebär att samhällsbyggnadsnämndens ansvar som hamnmyndighet förändras
och att nämndens reglemente behöver justeras.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-05.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-11-19 § 487.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-28.
Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn.
Nu gällande lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn, 2013.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-01-27

Forts. § 13
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn,
att ansvar som hamnmyndighet för den allmänna hamnen ska utgå ur reglementet för
samhällsbyggnadsnämnden,
att översända beslutet till länsstyrelsen.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2021-01-29
Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-01-29
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2021-01-05

Handläggare

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

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med ett förslag till revidering av de lokala
ordningsföreskrifterna för Uddevalla hamn har tagits fram i samarbete med Uddevalla
Hamnterminal AB (UHAB) som ansvarar för hamnverksamheten.
Gällande ordningsföreskrifter fastställdes i kommunfullmäktige 13 februari 2013, §7
och godkändes av länsstyrelsen 20 februari 2013. Vid revideringen 2013 flyttades rollen
som hamnmyndighet från UHAB till dåvarande tekniska nämnden. Förändringen
innebär att vissa återkommande säkerhetstillstånd för arbeten och åtgärder inom
hamnområdet utfärdas av förvaltningen istället för, som tidigare, UHAB.
Arbetsprocessen bedöms inte vara effektiv eller bidra till någon viktig kvalitets-eller
säkerhetsaspekt utan skapar onödig administration och ökade ledtider i
tillståndshanteringen. Kunskap om och ansvar för säkerhetsfrågorna finns inom UHAB
och samtliga tillstånd utfärdas lämpligen där.
Hamnmyndigheten är inte en traditionell myndighetsroll som måste finnas inom
kommunens nämnd -och förvaltningsorganisation. Vid jämförelse med andra kommuner
med hamnar så är det brukligt att man med hamnmyndighet avser hamnbolaget som är
den organisation som förvaltar och ansvarar för den dagliga hamnverksamheten.
Förslag till förändringar och kompletteringar tydliggörs i beslutsunderlaget med
rödmarkerad text. Följande huvudsakliga förändringar föreslås:
-

tekniska nämnden utgår
att med hamnmyndighet avse VD för Uddevalla Hamnterminal AB (UHAB) och
att samtliga säkerhetstillstånd utfärdas av UHAB
uppdatering av tidigare kartbilagor för hamnområde i vatten och på land enligt
bifogad kartbilaga
utveckling över tid och ökade krav på säkerhet medför att föreskrifterna utökas i
omfattning från 24 till 29 paragrafer
komplettering med nytt rubrikområde som gäller tillträde till hamnområdet.

Förslaget innebär att samhällsbyggnadsnämndens ansvar som hamnmyndighet förändras
och att nämndens reglemente behöver justeras.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-05.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-11-19 § 487.

Dnr KS

2020/00758

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2021-01-05

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-28.
Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn.
Nu gällande lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn, 2013.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn,
att ansvar som hamnmyndighet för den allmänna hamnen ska utgå ur reglementet för
samhällsbyggnadsnämnden,
att översända beslutet till länsstyrelsen.

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden för vidare expediering
Reviderat reglemente och föreskrifter till författningssamlingen

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2020/00758

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2020-11-19

§ 487

Dnr SBN 2020/00460

Revidering av lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för
Uddevalla hamn
Sammanfattning

Ett förslag till revidering av de lokala ordningsföreskrifterna för Uddevalla hamn har
tagits fram i samarbete med Uddevalla Hamnterminal AB (UHAB) som ansvarar för
hamnverksamheten.
Gällande ordningsföreskrifter fastställdes i kommunfullmäktige 13 februari 2013, §7
och godkändes av länsstyrelsen 20 februari 2013. Vid revideringen 2013 förflyttades
rollen som hamnmyndighet från UHAB till dåvarande tekniska nämnden. Förändringen
innebär att vissa återkommande säkerhetstillstånd för arbeten och åtgärder inom
hamnområdet utfärdas av förvaltningen istället för, som tidigare, UHAB.
Arbetsprocessen bedöms inte vara effektiv eller bidra till någon viktig kvalitets-eller
säkerhetsaspekt utan skapar onödig administration och ökade ledtider i
tillståndshanteringen. Kunskap om och ansvar för säkerhetsfrågorna finns inom UHAB
och samtliga tillstånd utfärdas lämpligen där.
Hamnmyndigheten är inte en traditionell myndighetsroll som måste finnas inom
kommunens nämnd -och förvaltningsorganisation. Vid jämförelse med andra kommuner
med hamnar så är det brukligt att man med hamnmyndighet avser hamnbolaget som är
den organisation som förvaltar och ansvarar för den dagliga hamnverksamheten.
Förslag till förändringar och kompletteringar tydliggörs i beslutsunderlaget med
rödmarkerad text. Följande huvudsakliga förändringar föreslås:
 Tekniska nämnden utgår.
 Att med hamnmyndighet avse VD för Uddevalla Hamnterminal AB (UHAB)
och att samtliga säkerhetstillstånd utfärdas av UHAB.
 Uppdatering av tidigare kartbilagor för hamnområde i vatten och på land enligt
bifogad kartbilaga.
 Utveckling över tid och ökade krav på säkerhet medför att föreskrifterna utökas i
omfattning från 24 till 29 paragrafer.
 Komplettering med nytt rubrikområde som gäller tillträde till hamnområdet.
Förslaget innebär att samhällsbyggnadsnämndens ansvar som hamnmyndighet förändras
och att reglemente och delegationsordningar kan behöva uppdateras.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-28
Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn
Lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn 2013
Karta Hamnföreskrifter 20200928

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2020-11-19

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att fastställa revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn
att ansvar som hamnmyndighet för den allmänna hamnen ska utgå ur reglementet för
samhällsbyggnadsnämnden
att översända beslutet till länsstyrelsen för anmälan.

Vid protokollet
Malin Witt
Justerat 2020-11-25
Anna-Lena Heydar
Susanne Börjesson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-25 intygar
Malin Witt
Skickat 2020-11-26 till
Kommunstyrelsen
Handläggare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
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Samhällsbyggnad

2020-09-28

Dnr SBN

Handläggare

Paula Nyman, Enhetschef
Telefon 0522-696375
paula.nyman@uddevalla.se

Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för
Uddevalla hamn
Sammanfattning

Ett förslag till revidering av de lokala ordningsföreskrifterna för Uddevalla hamn har
tagits fram i samarbete med Uddevalla Hamnterminal AB (UHAB) som ansvarar för
hamnverksamheten.
Gällande ordningsföreskrifter fastställdes i kommunfullmäktige 13 februari 2013, §7
och godkändes av länsstyrelsen 20 februari 2013. Vid revideringen 2013 förflyttades
rollen som hamnmyndighet från UHAB till dåvarande tekniska nämnden. Förändringen
innebär att vissa återkommande säkerhetstillstånd för arbeten och åtgärder inom
hamnområdet utfärdas av förvaltningen istället för, som tidigare, UHAB.
Arbetsprocessen bedöms inte vara effektiv eller bidra till någon viktig kvalitets-eller
säkerhetsaspekt utan skapar onödig administration och ökade ledtider i
tillståndshanteringen. Kunskap om och ansvar för säkerhetsfrågorna finns inom UHAB
och samtliga tillstånd utfärdas lämpligen där.
Hamnmyndigheten är inte en traditionell myndighetsroll som måste finnas inom
kommunens nämnd -och förvaltningsorganisation. Vid jämförelse med andra kommuner
med hamnar så är det brukligt att man med hamnmyndighet avser hamnbolaget som är
den organisation som förvaltar och ansvarar för den dagliga hamnverksamheten.
Förslag till förändringar och kompletteringar tydliggörs i beslutsunderlaget med
rödmarkerad text. Följande huvudsakliga förändringar föreslås:
 Tekniska nämnden utgår.
 Att med hamnmyndighet avse VD för Uddevalla Hamnterminal AB (UHAB)
och att samtliga säkerhetstillstånd utfärdas av UHAB.
 Uppdatering av tidigare kartbilagor för hamnområde i vatten och på land enligt
bifogad kartbilaga.
 Utveckling över tid och ökade krav på säkerhet medför att föreskrifterna utökas i
omfattning från 24 till 29 paragrafer.
 Komplettering med nytt rubrikområde som gäller tillträde till hamnområdet.
Förslaget innebär att samhällsbyggnadsnämndens ansvar som hamnmyndighet förändras
och att reglemente och delegationsordningar kan behöva uppdateras.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-28
Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn
Lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn 2013

2020/00460

Tjänsteskrivelse
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Samhällsbyggnad

2020-09-28

Dnr SBN 2020/00460

Karta Hamnföreskrifter 20200928
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att fastställa revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn
att ansvar som hamnmyndighet för den allmänna hamnen ska utgå ur reglementet för
samhällsbyggnadsnämnden
att översända beslutet till länsstyrelsen för anmälan.
Ärendebeskrivning
Syfte

Ett förslag till revidering av de lokala ordningsföreskrifterna för Uddevalla hamn har
tagits fram i samarbete med Uddevalla Hamnterminal AB (UHAB) som ansvarar för
hamnverksamheten. Revideringen har gjorts i syfte att uppdatera säkerhetsrutiner,
uppdatera gräns för hamnområdet och förbättra arbetsprocessen för beviljande av
tillstånd.
Bakgrund

Gällande ordningsföreskrifter fastställdes i kommunfullmäktige 13 februari 2013, §7
och godkändes av länsstyrelsen 20 februari 2013. Vid revideringen 2013 ändrades
reglementet och rollen som hamnmyndighet förflyttades från UHAB till dåvarande
tekniska nämnden enligt §3 i föreskrifterna.
§ 6,10,17,18,19 och 20 beviljas enligt nu gällande föreskrifter och delegationsordning
av enhetschef på planeringsavdelningen/ samhällsbyggnadsförvaltingen. Övriga
tillstånd ses som verkställande och beviljas direkt av UHAB.
Vid en presidieinformation i augusti 2019 lyfte förvaltningen behovet av en revidering
av föreskrifterna på grund av de förändringar som skett med tiden men också för att
arbetsprocessen enligt föreskrifterna upplevs ineffektiv. Förvaltningen har sedan dess
arbetat vidare med revideringen tillsammans med UHAB.
Beviljande av tillstånd

UHAB är den instans som har kunskapen och kompetensen för att avgöra om
förutsättningarna är rätt för att bevilja tillstånd enligt ordningsföreskrifterna. De har
upprättade kvalitet, miljö-och säkerhetssystem för verksamheten. I de fall
samhällsbyggnadsförvaltningen ska bevilja tillstånd enligt föreskrifterna behövs ett
godkännande från UHAB först som grund. Ibland behöver UHAB ändå godkänna själva
på grund av tidsaspekten när tillstånd söks utanför kontorstid på kvällar och helger.
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Samhällsbyggnad

2020-09-28

Dnr SBN 2020/00460

Något som dock är godkänt utifrån den arbetsordning som togs fram vid revideringen
2013.
Arbetsprocessen utifrån de gällande föreskrifterna bedöms inte vara effektiv eller bidra
till någon viktig kvalitets-eller säkerhetsaspekt utan skapar onödig administration och
ökade ledtider i tillståndshanteringen för exempelvis underhållsarbeten på fartyg.
Hamnmyndighet, roll och ansvar

Vid revideringen av förskrifterna 2013 ändrades hamnmyndigheten att avse dåvarande
tekniska nämnden, istället för som tidigare UHAB. Anledningen till ändringen var
framförallt bedömningen att en myndighetsutövning inte kunde delegeras till en VD i
ett kommunalt bolag.
Samhällsbyggnadsnämndens och dess förvaltningsansvar som hamnmyndighet är
mycket otydligt. Ansvaret omfattas endast av tillståndsgivningarna. Eftersökningar och
omvärldsbevakning har gjorts i samarbete med hamnkapten på UHAB för att belysa vad
hamnmyndigheten är och vad den innebär.
Problematiken kring den otydliga ansvarsfördelningen ligger troligen i själva begreppet
hamnmyndighet. Transportstyrelsen skriver följande i sin egen utredning från 2017:
”Vi konstaterar att det inte framgår av yrkestrafikförordningen eller någon annan svensk
författning vilken myndighet som är att anse som hamnmyndighet. Vi har sökt svar i
förarbeten kring vilka myndigheter det är som åsyftats. Vi har dock inte funnit svar på
den frågan.” Det finns inget förordnande för myndighetsutövning och vad detta skulle
innebära, enligt Transportstyrelsen. Det som finns står i ett utdrag från Sjöfs 1991:8,
(Sjöfartsverket, 2017) 1§:”Hamnmyndighet – en fysisk eller juridisk person som i
egenskap av hamnägare eller på uppdrag av denne svarar för verksamheten i hamnen.”
Det finns ingen beskrivning på att det är en myndighet av det slag som man annars
förknippar ordet med i Sverige och något som måste finnas inom kommunens nämndoch förvaltningsorganisation. Möjligen kan det vara en direktöversättning från
engelskans ”Port Authority” som betyder hamninstans eller hamnauktoritet.
Ytterligare omvärldsbevakning visar att de flesta svenska hamnbolag är sin egen
hamnmyndighet. I Stockholm, Göteborg, Karlshamn, Helsingborg, Norrköping m.fl.
avses VD i hamnbolaget som hamnmyndighet.
Enligt bolagsordningen för UHAB framgår också i §4 att de ansvar för att utföra
Uddevalla kommuns hamn- och terminalverksamhet samt främja god infrastruktur och
god logistik i Uddevalla hamn. I principiella frågor som rör verksamheten ska UHAB
bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning enligt §5.
Samhällsbyggnadsnämndens ansvar omfattar alltså inte sådana frågeställningar utan
gäller enligt föreskrifterna endast säkerheten inom området genom tillståndsprövningar.
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Samhällsbyggnad

2020-09-28

Dnr SBN 2020/00460

Något som UHAB redan har tilldelat ansvar för. De har också certifierade
kvalitetssystem när det gäller säkerhet med frekvent tillsyn och revisioner.
Bedömning och slutsats gällande hamnmyndighet

Bedömningen som är gjord i samråd med UHAB och kommunens jurist är att det är
juridiskt hållbart och även praxis att hamnbolag också är hamnmyndighet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår en förändring i föreskrifterna till att det är VD
för UHAB som är hamnmyndighet. Detta för att tydliggöra ansvarsfördelningen inom
kommunkoncernen för säkerhetsfrågorna inom hamnens verksamhetsområde samt för
att förbättra processen utifrån resurshantering, tid och kvalitet.
Föreslagna revideringar och uppdateringar

Förslag till förändringar och kompletteringar tydliggörs i beslutsunderlaget med
rödmarkerad text. Följande huvudsakliga förändringar föreslås:







Tekniska nämnden utgår. Det ersätts inte med samhällsbyggnadsnämnden i
förslaget på grund av ändringarna avseende hamnmyndigheten.
Att med hamnmyndighet avse VD för Uddevalla Hamnterminal AB och att
därmed samtliga säkerhetstillstånd utfärdas av UHAB.
Uppdatering och revidering av tidigare kartbilagor för hamnområde i vatten och
på land enligt bifogad kartbilaga. Tidigare inre vattengräns är ritad vid
Västerbron, men i praktiken sträcker sig inte hamnens verksamhetsområde så
långt in utan detta område ansvarar samhällsbyggnad för redan idag. Den inre
vattengränsen föreslås uppdateras och flyttas till Bäve/Badö enligt kartbilagan
och i enlighet med det faktiska ansvarsområdet och rådande markavtal,
Utveckling över tid och ökade krav på säkerhet medför att föreskrifterna utökas i
omfattning från 24 till 29 paragrafer.
Komplettering med ett nytt rubrikområde som gäller tillträde till hamnområdet.

Förslaget innebär att samhällsbyggnadsnämndens ansvar som hamnmyndighet
förändras. Vid ett beslut om revidering enligt förslaget kan reglemente och
delegationsordningar behöva ses över och uppdateras om kommunstyrelsen anser att det
då inte längre är nödvändigt att samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för
hamnmyndigheten.

Andreas Roos
Avdelningschef

Paula Nyman
Enhetschef

Tjänsteskrivelse
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Samhällsbyggnad

2020-09-28

Dnr SBN 2020/00460

FÖRSLAG TILL LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR UDDEVALLA
HAMN
INLEDANDE BESTÄMMELSER
§1
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats
finns i 3 kap. ordningslagen.
Dessa lokala föreskrifter innehåller de ytterligare bestämmelser om ordning och säkerhet i Uddevalla hamn som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i
hamnen.
För den del av hamnområdet som är offentlig plats gäller även kommunens allmänna
lokala ordningsföreskrifter.
§2
Dessa föreskrifter gäller i vatten inom område begränsat av punktprickad markering i
väster och öster på kartbilaga 1 och på land inom gråmarkerade områden, enligt kartbilaga 2 och 3, allt benämnt hamnområde. De gråmarkerade områdena enligt bilaga 2
och 3 benämns också för kajområde. Hela hamnområdet förvaltas av Uddevalla
Hamnterminal AB.
§3
Med hamnmyndigheten avses i dessa föreskrifter tekniska nämnden.
§4
Med fartyg förstås i dessa föreskrifter varje föremål som används för transport på
vatten och varje annat föremål, som kan förflyttas på eller i vatten.
Med fritidsfartyg förstås fartyg som inte används i nyttotrafik. Paragraferna 7, 8, 15,
18 och 20 är ej tillämpliga på fritidsfartyg.

TRAFIKBESTÄMMELSER
§5
Fartyg skall föras så att fara eller hinder inte uppkommer för annan fartygstrafik.
Vidare skall fartyget föras så att andra fartyg eller anläggningar eller personer inte
utsätts för fara eller kommer till skada. Fartygets befälhavare skall iaktta särskild försiktighet vid passage av plats där det pågår arbete i vattnet.
§6
Flygplan får inte landa inom hamnområdet utan tillstånd av hamnmyndigheten.
Inom Uddevalla hamn får fritidsfartyg inte framföras eller läggas närmare handelsoch passagerarfartyg och kajområdet än 25 meter.
FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING M.M.
§7
Fartyg får endast läggas, förtöjas eller ankras på plats som anvisats av Uddevalla
Hamnterminal AB.
Fartygets befälhavare skall hålla sig underrättad om vattendjupet vid anvisad
tilläggs-, förtöjnings- eller ankarplats.
Inom Uddevalla hamn får fartyg inte lägga sig på utsidan av handels- eller passagerarfartyg utan godkännande av Uddevalla Hamnterminal AB.
§8
Uppläggning av fartyg får ske endast efter godkännande från Uddevalla
Hamnterminal AB. Fartygets befälhavare, redare eller ägare ska se till att fartyget är
väl förtöjt.
§9
Vid förtöjning, ankring eller förhalning skall befälhavaren se till att andra fartyg eller
kajer, bryggor eller liknande anläggningar eller kablar eller ledningar inte skadas
samt att fartygstrafiken inte onödigtvis hindras eller störs.

§ 10
Inrättande av förtöjningsplatser eller utläggning av rörledningar, kablar eller andra
ledningar, pontoner eller tillfälliga broförbindelser och liknande anläggningar får inte
ske utan tillstånd av hamnmyndigheten.
§ 11
Befälhavare, redare eller ägare skall flytta eller förhala fartyget eller vidta andra åtgärder med fartyget vilka är påkallade med hänsyn till ordningen eller säkerheten i
hamnen.
§ 12
Fartyg får inte föras in i hamnområdet, om det finns risk för att fartyget p.g.a. sitt
skick eller annan orsak kan komma att sjunka, hindra fartygstrafiken eller på annat
sätt utgöra en fara för ordningen eller säkerheten inom hamnområdet.
§ 13
Befälhavare, redare, ägare eller ombud för någon av dessa skall omedelbart anmäla
till Uddevalla Hamnterminal AB om ett fartyg har sjunkit, stött på grund eller på
annat sätt blivit manöverodugligt.
Ägare till annat sjunket föremål, som kan utgöra hinder för eller skada fartyg eller
anläggning, skall göra anmälan om detta till Uddevalla Hamnterminal AB. Om annan
än ägaren hade föremålet om hand när det sjönk, åligger anmälningsplikten denne.
Om före- målet har förlorats från ett fartyg skall fartygets befälhavare, redare eller
ägare göra anmälan.
§ 14
Vid förtöjning, ankring eller förhalning skall åtgärden vidtas med assistans av
bogserbåt, om det behövs av hänsyn till ordningen eller säkerheten inom hamnområdet.
ANMÄLNINGSSKYLDIGHET
§ 15
Om fartyget skall anlöpa eller passera genom hamnen skall fartygets befälhavare,
redare eller ombud för någon av dessa anmäla detta till Uddevalla Hamnterminal
AB.

Anmälan skall ske i så god tid som möjligt, dock inte senare än 24 timmar före fartygets ankomst. Uddevalla Hamnterminal AB kan, med hänsyn till tidsåtgången för
fartygets resa eller annan omständighet, medge kortare anmälningstid eller befrielse
från anmälningsskyldigheten.
Befälhavaren skall anmäla tid för avgång till Uddevalla Hamnterminal AB senast när
fartyget är klart att avgå.
LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M.M.
§ 16
Gods, fordon eller annat materiel skall hanteras, läggas eller ställas upp på plats som
anvisats av Uddevalla Hamnterminal AB och på sådant sätt att hamnplaner,
byggnader, gatubeläggningar, spår, kranar eller annat inte skadas eller brandgator
blockeras eller så att fara för person inte uppkommer.
För anmälan om och hantering av farligt gods finns särskilda bestämmelser.
SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER
§ 17
Innan ett större reparations- eller underhållsarbete eller motsvarande arbete påbörjas,
som påverkar den kommersiella hamnverksamheten, skall tillstånd inhämtas från
hamnmyndigheten.
§ 18
Innan ett fartyg tillfälligt görs manöverodugligt genom reparation eller motsvarande
arbete skall tillstånd inhämtas från hamnmyndigheten.
§ 19
Dykning vid eller intill kajer enligt kartbilagorna 2 och 3 och undervattensarbeten
inom hamnområdet får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten.
§ 20
Rundkörning av propeller vid kaj får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten.
§ 21
Den som inom hamnområdet skadar fartyg, anläggning, gods eller någon annan
egendom skall omedelbart anmäla detta till hamnmyndigheten.

§ 22
Under lastning och lossning får öppen eld inte användas eller rökning förekomma i
lastrum eller på däck invid lastlucka. Användning av öppen eld eller rökning får inte
förekomma där anslag om sådant förbud finns.
ANSVARSBESTÄMMELSER
§ 23
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av § 5-15, § 16 första
stycket eller § 17-22 kan dömas till penningböter enligt 3 kap.§ 22 andra stycket
ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
IKRAFTTRÄDANDE
§ 24
Föreliggande föreskrifter träder i kraft efter att de kungjorts i Länets
författningssamling och ersätter tidigare föreskrifter från 6 december 2005.
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LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR UDDEVALLA
HAMN
Fastställda av kommunfullmäktige den xx och godkända av länsstyrelsen
den xx.
Uddevalla kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela
lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

INLEDANDE BESTÄMMELSER
§1
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet
på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen.
Dessa lokala föreskrifter innehåller de ytterligare bestämmelser om ordning
och säkerhet i Uddevalla hamn som behövs med hänsyn till den verksamhet
som bedrivs i hamnen.
För den del av hamnområdet som är offentlig plats gäller även kommunens
allmänna lokala ordningsföreskrifter.
§2
Dessa föreskrifter gäller i vatten inom område begränsat av markering i
väster och öster samt på land inom markerade områden enligt kartbilagan.
Hela hamnområdet förvaltas av Uddevalla Hamnterminal AB.
§3
Med hamnmyndigheten avses i dessa föreskrifter Uddevalla Hamnterminal AB.
§4
Med fartyg förstås i dessa föreskrifter varje föremål som används för
transport på vatten och varje annat föremål, som kan förflyttas på eller i
vatten.
Med fritidsfartyg förstås fartyg som inte används i nyttotrafik. Förutom där
det står annat så är Paragraferna 8, 9, 16, 19 och 21 ej tillämpliga på
fritidsfartyg.
§5
När hamnmyndigheten ger tillstånd enligt denna hamnordning kan tillståndet
förenas med villkor.

TRAFIKBESTÄMMELSER

UaFS
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§6
Fartyg skall föras så att fara eller hinder inte uppkommer för annan
fartygstrafik. Vidare skall fartyget föras så att andra fartyg eller anläggningar
eller personer inte utsätts för fara eller kommer till skada. Fartygets befälhavare skall iaktta särskild försiktighet vid passage av plats där det pågår
arbete i vattnet.
§7
Flygplan får inte landa inom hamnområdet utan tillstånd av hamnmyndigheten.
Inom Uddevalla hamn får fritidsfartyg inte framföras eller läggas närmare
handels- och passagerarfartyg och kajområdet än 25 meter.
FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING M.M.
§8
Fartyg får endast läggas, förtöjas eller ankras på plats som anvisats av
hamnmyndigheten.
Fartygets befälhavare skall hålla sig underrättad om vattendjupet vid
anvisad tilläggs-, förtöjnings- eller ankarplats.
Inom Uddevalla hamn får fartyg inte lägga sig på utsidan av handels- eller
passagerarfartyg utan tillstånd av hamnmyndigheten.
§9
Uppläggning av fartyg får ske endast efter tillstånd från
hamnmyndigheten. Fartygets befälhavare, redare eller ägare ska se till att
fartyget är väl förtöjt.
§ 10
Vid förtöjning, ankring eller förhalning skall befälhavaren se till att andra
fartyg eller kajer, bryggor eller liknande anläggningar eller kablar eller
ledningar inte skadas samt att fartygstrafiken inte onödigtvis hindras eller
störs.
§ 11
Inrättande av förtöjningsplatser eller utläggning av rörledningar, kablar eller
andra ledningar, pontoner eller tillfälliga broförbindelser och liknande
anläggningar får inte ske utan tillstånd av hamnmyndigheten.
§ 12
Befälhavare, redare eller ägare skall flytta eller förhala fartyget eller vidta
andra åtgärder med fartyget vilka är påkallade med hänsyn till ordningen
eller säkerheten i hamnen.
§ 13
Fartyg får inte föras in i hamnområdet, om det finns risk för att fartyget
p.g.a. sitt skick eller annan orsak kan komma att sjunka, hindra
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fartygstrafiken eller på annat sätt utgöra en fara för ordningen eller
säkerheten inom hamnområdet.
§ 14
Befälhavare, redare, ägare eller ombud för någon av dessa skall omedelbart
anmäla till hamnmyndigheten om ett fartyg har sjunkit, stött på grund eller
på annat sätt blivit manöverodugligt.
Ägare till annat sjunket föremål, som kan utgöra hinder för eller skada fartyg
eller anläggning, skall göra anmälan om detta till hamnmyndigheten. Om
annan än ägaren hade föremålet om hand när det sjönk, åligger
anmälningsplikten denne. Om föremålet har förlorats från ett fartyg skall
fartygets befälhavare, redare eller ägare göra anmälan.
§ 15
Vid förtöjning, ankring eller förhalning skall åtgärden vidtas med
assistans av bogserbåt, om det behövs av hänsyn till ordningen eller
säkerheten inom hamnområdet. Hamnmyndigheten förbehåller sig
rätten att kräva bogserbåt i de fall det anses nödvändigt.
ANMÄLNINGSSKYLDIGHET
§ 16
Om fartyget skall anlöpa eller passera genom hamnen skall fartygets
befälhavare, redare eller ombud för någon av dessa anmäla detta till
hamnmyndigheten.
Anmälan skall ske i så god tid som möjligt, dock inte senare än 24 timmar
före fartygets ankomst. Hamnmyndigheten kan, med hänsyn till tidsåtgången
för fartygets resa eller annan omständighet, medge kortare anmälningstid eller
befrielse från anmälningsskyldigheten.
Befälhavaren skall anmäla tid för avgång till hamnmyndigheten senast när
fartyget är klart att avgå.
LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS
M.M.
§ 17
Gods, fordon eller annan materiel skall hanteras, läggas eller ställas upp på
plats som anvisats av hamnmyndigheten och på sådant sätt att hamnplaner,
byggnader, gatubeläggningar, spår, kranar eller annat inte skadas eller
brandgator blockeras eller så att fara för person inte uppkommer.
För anmälan om och hantering av farligt gods finns särskilda
bestämmelser.
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SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER
§ 18
Innan ett större reparations- eller underhållsarbete eller motsvarande arbete
påbörjas, som påverkar den kommersiella hamnverksamheten, skall tillstånd
inhämtas från hamnmyndigheten.
§ 19
Innan ett fartyg tillfälligt görs manöverodugligt genom reparation eller
motsvarande arbete skall tillstånd inhämtas från hamnmyndigheten.
§ 20
Dykning vid eller intill kajer enligt kartbilagan och
undervattensarbeten inom hamnområdet får ske endast efter tillstånd av
hamnmyndigheten.
§ 21
Rundkörning av propeller vid kaj får ske endast efter tillstånd av
hamnmyndigheten.
§ 22
Övning med livbåt får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten.
§ 23
Den som inom hamnområdet skadar fartyg, anläggning, gods eller någon
annan egendom skall omedelbart anmäla detta till hamnmyndigheten.
§ 24
Under lastning och lossning får öppen eld inte användas eller rökning
förekomma i lastrum eller på däck invid lastlucka. Användning av öppen eld
får inte förekomma där anslag om sådant förbud finns.
Allmänt rökförbud gäller hela hamnområdet och rökning är endast tillåten
på anvisad plats.
TILLTRÄDE TILL HAMNANLÄGGNINGEN
§ 25
Utan tillstånd från hamnmyndigheten får inte någon beträda sådan del av
hamnen för vilken det genom stängsel, skyltar eller på annat sätt framgår att
allmänheten inte har tillträde. Den som önskar tillträda ett sådant område
ska ansöka om tillstånd av hamnmyndigheten.
Passagekontrollen kan medföra identitetskontroll, genomsökning av fordon,
väskor, bagage eller gods. Den som vägrar att låta sin egendom undersökas
eller vars identitet inte kan kontrolleras, får avvisas eller avlägsnas från
hamnen.

UaFS
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§ 26
Alla som vistas inom området är underställda de regler som framgår av
ISPS-koden (The Internationell Ship and Port Facility Security Code), Lag
om Sjöfartsskydd och Lag om Hamnskydd. Detta gäller även personer
knutna till företag som inte är involverade i fartygsverksamhet.
§ 27
Vid säkerhetstillbud som leder till höjd beredskap kan hela hamnområdet
komma att spärras av för allmänheten.
ANSVARSBESTÄMMELSER
§ 28
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa ordningsföreskrifter
kan dömas till påföljd enligt ordningslagen, Lag om Sjöfartsskydd, Lag om
Hamnskydd och övriga tillämpliga lagar.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
Fartyg kan hållas ansvariga för de merkostnader som uppstår om fartyget inte
upprätthållit ISPS i föregående hamnar eller i Uddevalla.

IKRAFTTRÄDANDE
§ 29
Föreliggande föreskrifter träder i kraft efter att de kungjorts i Länets
författningssamling och ersätter tidigare föreskrifter från 13 februari 2013.

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-01-27

§ 15

Dnr KS 2021/00035

Antagande av riktlinjer för god ekonomisk hushållning
komunkoncernen
Sammanfattning

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för
god ekonomisk hushållning för kommunen. I § 6 framgår att det i budgeten ska anges de mål
och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning samt de
finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
Lagen för kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 11 kap. §8 och §12 anger att
förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om mål och riktlinjer med betydelse
för en god ekonomisk hushållning och i §9 och §12 anges att förvaltningsberättelsen ska
innehålla en utvärdering av den kommunala koncernens och kommunens ekonomiska
ställning. Förvaltningsberättelsen ska också inkludera en avstämning av de mål och riktlinjer
med betydelse för god ekonomisk hushållning som formulerats för den kommunala
koncernen och kommunen.
God ekonomisk hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela
kommunkoncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. All
verksamhet som kommunkoncernen bedriver eller avser att bedriva ska ha invånarnas
bästa som utgångspunkt. God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att
kommunen, dess förbund, bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna
möta nedgångar och kriser i samhällsekonomin.
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje generation
ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande
generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande där
kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet god
ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett
verksamhetsperspektiv.
Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning omfattar de verksamheter där Uddevalla
kommuns kommunfullmäktige är enda part som fastställer ägardirektiv och bolagsordning,
stadgar eller förbundsordning
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-20
Förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun v20210120
Yrkanden

Ingemar Samuelsson (S): Att riktlinjerna ska gälla från och med verksamhetsåret 2021.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med sitt eget tilläggsyrkande
och finner kommunstyrelsen bifalla det.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-01-27

Forts. § 15
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun,
att riktlinjerna ska gälla från och med verksamhetsåret 2021.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2021-01-29
Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-01-29
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2021-01-20

Dnr KS

Handläggare

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

God Ekonomisk Hushållning kommun och kommunkoncernen
Sammanfattning

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för
god ekonomisk hushållning för kommunen. I § 6 framgår att det i budgeten ska anges de mål
och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning samt de
finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
Lagen för kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 11 kap. §8 och §12 anger att
förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om mål och riktlinjer med
betydelse för en god ekonomisk hushållning och i §9 och §12 anges att
förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av den kommunala koncernens och
kommunens ekonomiska ställning. Förvaltningsberättelsen ska också inkludera en
avstämning av de mål och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk hushållning som
formulerats för den kommunala koncernen och kommunen.
God ekonomisk hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela
kommunkoncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. All
verksamhet som kommunkoncernen bedriver eller avser att bedriva ska ha invånarnas
bästa som utgångspunkt. God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att
kommunen, dess förbund, bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna
möta nedgångar och kriser i samhällsekonomin.
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje generation
ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande
generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande där
kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet god
ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett
verksamhetsperspektiv.
Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning omfattar de verksamheter där Uddevalla
kommuns kommunfullmäktige är enda part som fastställer ägardirektiv och bolagsordning,
stadgar eller förbundsordning
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-20
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun v20210120
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

2021/00035

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2021-01-20

att fastställa Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun

Peter Larsson
Kommundirektör

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till

Bengt Adolfsson
Ekonomichef

Dnr KS 2021/00035

Ver20210120

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i
Uddevalla kommun
Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. I § 6 framgår att det i budgeten ska anges de mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning samt de finansiella mål som är av betydelse
för god ekonomisk hushållning.
Lagen för kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 11 kap. §8 och §12 anger att förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om mål och riktlinjer med betydelse för en god ekonomisk hushållning och i §9 och §12 anges att förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av den kommunala
koncernens och kommunens ekonomiska ställning. Förvaltningsberättelsen ska också inkludera en avstämning av de mål och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk hushållning som formulerats för den
kommunala koncernen och kommunen.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning omfattar de verksamheter där Uddevalla kommun är
ensam part att fastställa ägardirektiv och bolagsordning, stadgar eller förbundsordning.
Revisorerna ska skriftligen göra en bedömning om resultaten i årsbokslut och delårsrapport är förenliga
med de beslutade målen.

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen
och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. All verksamhet som kommunkoncernen bedriver eller avser att bedriva ska ha invånarnas bästa som utgångspunkt. God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i samhällsekonomin.
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Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda
verksamheters behov. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och
ett verksamhetsperspektiv.

Finansiella mål
Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål som utgör ekonomiska utgångspunkter för kommunkoncernens verksamheter för respektive mandatperiod. De finansiella målen ska ha både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv, avse både resultat och ekonomisk ställning samt kopplas till riktningar och/eller övergripande strategier i strategisk plan.
De finansiella målen prövas varje år i samband med arbetet med flerårsplanen. Målsättningarna kan
förändras beroende på den hittillsvarande utvecklingen, ändrade bedömningar om framtiden med
mera. Ändring av finansiella mål ska alltid motiveras.
Kommunfullmäktiges beslut om flerårsplanen ska innehålla de finansiella målen för den period som
flerårsplanen omfattar även om ingen förändring sker.
Kommunens aktuella finansiella mål framgår i VUV-IT.

Verksamhetsmässiga mått
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsmässiga mått som utgör utgångspunkter för kommunkoncernens verksamheter för respektive mandatperiod. De verksamhetsmässiga måtten ska ha både
ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv samt kopplas till riktningar och/eller övergripande strategier i strategisk plan.
De verksamhetsmässiga måtten prövas varje år i samband med arbetet med flerårsplanen. Målsättningarna kan förändras beroende på den hittillsvarande utvecklingen, ändrade bedömningar om
framtiden med mera. Ändring av verksamhetsmässiga mått ska alltid motiveras.
Kommunfullmäktiges beslut om flerårsplanen ska innehålla de verksamhetsmässiga måtten för den
period som flerårsplanen omfattar även om ingen förändring sker.
Kommunens aktuella mått för verksamheten framgår i VUV-IT

Uppföljning
I flerårsplan fastställs årligen kommunens finansiella mål och verksamhetsmässiga mått för god ekonomisk hushållning. De kommunala bolagen styrs av kommunens bolagspolicy samt av ägardirektiv
till respektive bolag fastställda av kommunfullmäktige.
De kommunala stiftelserna styrs av stadgar fastställda av kommunfullmäktige och kommunalförbunden styrs av förbundsordning som fastställes av kommunfullmäktige.
Uppföljning av kommunfullmäktiges finansiella mål och verksamhetsmässiga mått sker i delårsrapporterna tom april resp. augusti samt i årsredovisningen. Bolagens, stiftelsernas och kommunalförbundens ägardirektiv, stadgar och förbundsordning tillsammans med resultat följs upp av kommunstyrelse och kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen.
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Delårsrapporterna innehåller en preliminär bedömning av måluppfyllelsen för helåret för finansiella
mål och verksamhetsmässiga mått (utom de som eventuellt inte mäts under året). Bedömningen är
en prognos över om målsättningen bedöms nås eller inte.
Årsredovisningen innehåller en slutredovisning av finansiella mål och mätbara verksamhetsmässiga
mått för det gångna året.

När har kommunen god ekonomisk hushållning?
Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när finansiella
mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.
Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de
verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.
Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.
Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-delar av
bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning.
Kommunallagen kräver varken budget eller mål för god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen, däremot ska sammanställda räkenskaper upprättas och målen för god hushållning för den kommunala koncernen utvärderas i förvaltningsberättelsen enligt LKBR.
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-01-27

§ 14

Dnr KS 2020/00643

Besvarande av revisionsrapport om
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
Sammanfattning

Revisionsbyrån Ernst and Young AB har på uppdrag av Uddevalla kommuns
förtroendevalda revisorer författat en granskningsrapport avseende
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Syftet har varit att bedöma om
samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ändamålsenliga arbetsformer för genomförandet
av investeringsprojekt.
Revisorernas rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden utifrån slutsatserna i
rapporten är att:
- Kommunicera och förankra investeringsprocessen med kommunens nämnder och
förvaltningar i syfte att stärka efterlevnad av beslutade riktlinjer, kvaliteten i
nämndernas beställningar och därigenom framdriften av kommunens investeringar.
- Stärka samverkan med övriga nämnder i syfte att säkerställa rättvisande kalkyler i
behovsfasen.
- Tillse att detaljerad ekonomisk uppföljning av investeringsprojekt möjliggörs av de
systemstöd som används.
- Säkerställa att den uppföljning som nämnden tar del av avseende investeringsprojekt
är på rätt nivå och ges med framförhållning.
Samhällsbyggnadsnämnden har som svar på granskningsrapporten beslutat att lämna
tjänsteskrivelse daterad 2020-12-02 i vilken framgår vilka åtgärder nämnden avser att
vidta med anledning av rapporten.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-13.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-12-17 § 539.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-02.
Granskningsrapport avseende granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
2020.
Följebrev, granskning avseende granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
2020.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna samhällsbyggnadsnämndens svar till revisorerna.

Vid protokollet, Sebastian Johansson
Justerat 2021-01-29 av Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-01-29 av Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(2)

Kommunledningskontoret

2021-01-13

Handläggare

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

Granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet,
revisionsrapport
Sammanfattning

Revisionsbyrån Ernst and Young AB har på uppdrag av Uddevalla kommuns
förtroendevalda revisorer författat en granskningsrapport avseende
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Syftet har varit att bedöma om
samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ändamålsenliga arbetsformer för genomförandet
av investeringsprojekt.
Revisorernas rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden utifrån slutsatserna i
rapporten är att:
- Kommunicera och förankra investeringsprocessen med kommunens nämnder och
förvaltningar i syfte att stärka efterlevnad av beslutade riktlinjer, kvaliteten i
nämndernas beställningar och därigenom framdriften av kommunens investeringar.
- Stärka samverkan med övriga nämnder i syfte att säkerställa rättvisande kalkyler i
behovsfasen.
- Tillse att detaljerad ekonomisk uppföljning av investeringsprojekt möjliggörs av de
systemstöd som används.
- Säkerställa att den uppföljning som nämnden tar del av avseende investeringsprojekt
är på rätt nivå och ges med framförhållning.
Samhällsbyggnadsnämnden har som svar på granskningsrapporten beslutat att lämna
tjänsteskrivelse daterad 2020-12-02 i vilken framgår vilka åtgärder nämnden avser att
vidta med anledning av rapporten.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-13.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-12-17 § 539.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-02.
Granskningsrapport avseende granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
2020.
Följebrev, granskning avseende granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
2020.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna samhällsbyggnadsnämndens svar till revisorerna.

Dnr KS

2020/00643

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2021-01-13

Peter Larsson
Kommundirektör

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till
Revisorerna
Samhällsbyggnadsnämnden

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2020/00643

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2020-12-17

§ 539

Dnr SBN 2020/00626

Granskningsrapport avseende granskning av
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 2020
Sammanfattning

Revisionsbyrån Ernst and Young AB har på uppdrag av Uddevalla kommuns
förtroendevalda revisorer författat en granskningsrapport avseende granskning av
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Syftet har varit att bedöma om
samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ändamålsenliga arbetsformer för genomförandet
av investeringsprojekt.
Revisorernas rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden utifrån slutsatserna i
rapporten är att:
- Kommunicera och förankra investeringsprocessen med kommunens nämnder
och förvaltningar i syfte att stärka efterlevnad av beslutade riktlinjer, kvaliteten i
nämndernas beställningar och därigenom framdriften av kommunens
investeringar.
- Stärka samverkan med övriga nämnder i syfte att säkerställa rättvisande kalkyler
i behovsfasen.
- Tillse att detaljerad ekonomisk uppföljning av investeringsprojekt möjliggörs av
de systemstöd som används.
- Säkerställa att den uppföljning som nämnden tar del av avseende
investeringsprojekt är på rätt nivå och ges med framförhållning.
Samhällsbyggnadsnämnden har nu att senast 2021-01-12 svara på revisorernas
granskning utifrån vilka åtgärder som ämnar vidtas med anledning av
rekommendationerna som redovisas i rapporten.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-13
Granskningsrapport avseende granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
2020 - 2020-10-12
Följebrev – Granskning avseende granskning av samhällsbyggnadsnämndens
verksamhet 2020 - 2020-10-12
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lämna denna tjänsteskrivelse som sitt svar på granskningsrapporten
Vid protokollet
Malin Witt
Justerat 2020-12-21
Henrik Sundström
Martin Pettersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2020-12-17

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-12-21 intygar
Ola Löfgren
Skickat 2020-12-22 till
thomas.edin@se.ey.com

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(4)

Samhällsbyggnad

2020-12-02

Dnr SBN 2020/00626

Handläggare

Avdelningschef Aya Norvell
Telefon 0522-69 58 11
aya.norvell@uddevalla.se

Granskningsrapport avseende granskning av
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 2020
Sammanfattning

Revisionsbyrån Ernst and Young AB har på uppdrag av Uddevalla kommuns
förtroendevalda revisorer författat en granskningsrapport avseende granskning av
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Syftet har varit att bedöma om
samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ändamålsenliga arbetsformer för genomförandet
av investeringsprojekt.
Revisorernas rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden utifrån slutsatserna i
rapporten är att:
- Kommunicera och förankra investeringsprocessen med kommunens nämnder
och förvaltningar i syfte att stärka efterlevnad av beslutade riktlinjer, kvaliteten i
nämndernas beställningar och därigenom framdriften av kommunens
investeringar.
- Stärka samverkan med övriga nämnder i syfte att säkerställa rättvisande kalkyler
i behovsfasen.
- Tillse att detaljerad ekonomisk uppföljning av investeringsprojekt möjliggörs av
de systemstöd som används.
- Säkerställa att den uppföljning som nämnden tar del av avseende
investeringsprojekt är på rätt nivå och ges med framförhållning.
Samhällsbyggnadsnämnden har nu att senast 2021-01-12 svara på revisorernas
granskning utifrån vilka åtgärder som ämnar vidtas med anledning av
rekommendationerna som redovisas i rapporten.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-13
Granskningsrapport avseende granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
2020 - 2020-10-12
Följebrev – Granskning avseende granskning av samhällsbyggnadsnämndens
verksamhet 2020 - 2020-10-12
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lämna denna tjänsteskrivelse som sitt svar på granskningsrapporten.

Tjänsteskrivelse
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Samhällsbyggnad

2020-12-02

Ärendebeskrivning

Revisionsbyrån Ernst and Young AB har på uppdrag av Uddevalla kommuns
förtroendevalda revisorer författat en granskningsrapport avseende granskning av
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Syftet har varit att bedöma om
samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ändamålsenliga arbetsformer för genomförandet
av investeringsprojekt.
Granskningen har skett i två steg. I första steget genomfördes övergripande dokument
och intervjustudier. I andra steget granskades fyra investeringsprojekt med fokus på
planering och uppföljning. De fyra projekten är Källdalsskolan, Simhallen, Kungsgatan
etapp 2- 3 samt Vildvinet.
Revisorerna drog i granskningen slutsatserna att Samhällsbyggnadsnämnden:
- inte säkerställt att det finns effektiva och välfungerande arbetsformer för
genomförande av investeringsprojekt.
- har säkerställt ett ändamålsenligt arbete med kompetensförsörjning.
- har säkerställt att arbets- och ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och
tjänstepersoner i investeringsprojekt är utformad på ett ändamålsenligt sätt.
- endast delvis säkerställt att det finns en tillräcklig uppföljning av
investeringsprojekt vad gäller uppföljning av kostnader och uppföljning av
tidsplan
Revisorernas rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden utifrån slutsatserna i
rapporten är att:
- Kommunicera och förankra investeringsprocessen med kommunens nämnder
och förvaltningar i syfte att stärka efterlevnad av beslutade riktlinjer, kvaliteten i
nämndernas beställningar och därigenom framdriften av kommunens
investeringar.
- Stärka samverkan med övriga nämnder i syfte att säkerställa rättvisande kalkyler
i behovsfasen.
- Tillse att detaljerad ekonomisk uppföljning av investeringsprojekt möjliggörs av
de systemstöd som används.
- Säkerställa att den uppföljning som nämnden tar del av avseende
investeringsprojekt är på rätt nivå och ges med framförhållning.

För att redovisa vilka åtgärder samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning planerar
att genomföra till följd av revisorernas rekommendationer krävs först ett kort
bemötande av de slutsatser granskningen dragit.
En ny investeringspolicy och investeringsprocess antogs av kommunfullmäktige i
februari 2018. Den nya policyn syftar bland annat till att behovet ska vara klarlagt och
tydligt definierat, tydliga och kompletta kalkyler och tydliggöra vilket beslut som
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Tjänsteskrivelse
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Samhällsbyggnad

2020-12-02

innebär igångsättning av investeringen (beslutet om flerårsplan i juni). De fyra
granskade projekten påbörjades innan den nya investeringspolicyn antogs och
implementerades. Granskningen har därför inte kunna följa någon investering som följt
den nya investeringspolicy eller processen. Inget avslutat investeringsprojekt ännu har
hunnit följa den nya processen.
Många av de åtgärder som krävs för att säkerställa att det finns effektiva och väl
fungerande arbetsformer för genomförande av investeringsprojekt är omhändertagna i
och med implementeringen av den nya policyn och investeringsprocessen.
Svar på vad nämnden gör och avser att göra utifrån rekommenderade åtgärder
Revisorerna rekommenderar Samhällsbyggnadsnämnden att kommunicera och förankra
investeringsprocessen brett i nämnder och förvaltningar. Detta arbete pågår men det är
dock viktigt att betona att det är kommunledningskontoret som äger och förvaltar
investeringsprocessen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen äger och förvaltar däremot projektmodellen för
investeringsprojekt och har under året arbetat med att uppdatera modellen med fokus på
roller, ansvar och överlämningar mellan enheter och avdelningar i de senare skedena.
Vidare har förvaltningen fokuserat på att förtydliga uppföljningen. Implementeringen av
den nya modellen pågår nu i förvaltningen. Parallellt med det arbetar representanter från
samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med kommunledningskontorets ansvariga
för lokalförsörjningsprocessen för att, bland annat, ytterligare klargöra även de tidiga
skeendena av projektmodellen. Det handlar om att få till en långsiktig planering med
genomarbetade behovsanalyser i samverkan med kommunens förvaltningar.
Revisorerna rekommenderar också nämnden att tillse att en detaljerad ekonomisk
uppföljning medges med de systemstöd som används. Flera intervjupersoner har
påpekat brister i nuvarande systemstöd och förvaltningen ser, tillsammans med
ekonomiavdelningen, över möjligheterna att anpassa våra system och förtydliga rutiner
och riktlinjer för ekonomisk uppföljning. Åtgärden är utifrån slutsatserna i
revisionsgranskningen prioriterad och även en förutsättning för att kunna säkerställa att
den uppföljning som nämnden tar del av, via våra delårsbokslut och avrapporteringar,
avseende investeringsprojekt är på rätt nivå och ges med framförhållning.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att revisionen har belyst viktiga aspekter och
förbättringsområden för genomförande av investeringsprojekt och kommer arbeta vidare
med dessa frågor för att säkerställa ändamålsenliga arbetsformer för planering,
genomförande och uppföljning av investeringsprojekt.
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Maria Jacobsson
Förvaltningschef

Andreas Roos
Avdelningschef

Skickas till

thomas.edin@se.ey.com

Aya Norvell
Avdelningschef
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1

Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en
granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Syftet har varit bedöma om
samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ändamålsenliga arbetsformer för genomförandet av
investeringsprojekt.
Granskningen visar att förvaltningen under föregående år arbetat med att förankra
kommunens nya riktlinjer och tillämpningsanvisningar för investeringsprocessen. Det
framkommer dock att det fortsatt saknas tillräcklig detaljnivå och tydlighet i nämndernas
behovsanalyser som utgör underlag för beställning av investeringsprojekt. Genomförd
processgenomgång av de fyra utvalda projekten Källdalsskolan, Simhallen Kungsgatan etapp
2-3 och Vildvinet visar att det överlag har saknats tillräckligt planeringsunderlag till grund för
investeringarna utifrån kraven i då gällande investeringspolicy.
Vidare visar granskningen att nämnden under senare år nyrekryterat projektledare i den mån
att tidigare problematik kring kompetensförsörjning inte kvarstår. Kompetensförsörjning
beskrivs inte vara ett hinder för nämndens arbete med investeringsprojekt.
Granskningen visar att samspelet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner inte utgör något
hinder i investeringsprocessen. Vid genomgång av de fyra nämnda projekten framkommer
heller inte problem kopplade till ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner.
Granskningen visar slutligen att samhällsbyggnadsnämnden erhåller regelbunden uppföljning
av pågående investeringsprojekt. Samtidigt framförs från presidiet att informationen behöver
bli mer detaljerad och innehålla mer ekonomiuppföljning. Presidiet lyfter också att de alltför
sent får information om projekt som inte kan hålla sin budget. I granskningen framkommer
därtill att nuvarande systemstöd för uppföljning av budget och tidsplan inte möjliggör en
detaljerad och transparent uppföljning av investeringsprojekt.
Vår slutsats utifrån granskningen syfte och grunderna för ansvarsprövning är att
samhällsbyggnadsnämnden
delvis
säkerställt
ändamålsenliga
arbetsformer
för
genomförandet av investeringsprojekt men att det finns utvecklingsområden.
Utifrån granskningen rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att:
► Kommunicera och förankra investeringsprocessen med kommunens nämnder och
förvaltningar i syfte att stärka efterlevnad av beslutade riktlinjer, kvaliteten i
nämndernas beställningar och därigenom framdriften av kommunens investeringar.
► Stärka samverkan med övriga nämnder i syfte att säkerställa rättvisande kalkyler i
behovsfasen.
► Säkerställa att detaljerad ekonomisk uppföljning i investeringsprojekt möjliggörs i syfte
att uppnå effektivare ekonomistyrning och ökad transparens.
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1. Inledning
Bakgrund
Kommunrevisionen har bedömt det som väsentligt att genomföra en granskning av
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Bakgrunden beskrivs i bilaga 1.
Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden
ändamålsenliga arbetsformer för att genomföra av investeringsprojekt.

säkerställt

Granskningen inriktas på följande revisionsfrågor:
►

Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att det finns effektiva och välfungerande
arbetsformer för genomförande av investeringsprojekt?

►

Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ett ändamålsenligt arbete
kompetensförsörjning för att säkerställa genomförande av investeringsprojekt?

►

Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att arbets- och ansvarsfördelningen mellan
förtroendevalda och tjänstepersoner i investeringsprojekt är utformad på ett
ändamålsenligt sätt?

►

Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att det finns en tillräcklig uppföljning av
investeringsprojekt, både vad avser uppföljning av kostnader och uppföljning av
tidsplan?

med

Revisionskriterier
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:
►

Kommunallagen (2017:725) som bland annat innehåller bestämmelser om styrelse och
nämnders ansvar.

►

Riktlinjer för investeringar med tillhörande tillämpningsanvisningar som beskriver hur
investeringsprojekt ska genomföras i kommunen.

►

Lag om kommunal bokföring och redovisning som exempelvis reglerar värdering,
anskaffningsvärde samt nedskrivning av anläggningstillgångar.

►

Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) avseende materiella
anläggningstillgångar samt nedskrivningar.

►

Reglemente för nämnderna.

►

Eventuella mål, riktlinjer och rutiner avseende investeringsprocessen.

Revisionskriterierna beskrivs närmare i bilaga 2.
Metod
Granskningen har genomförts med dokument- och intervjustudier. Därutöver har djupintervjuer
med projektledare för fyra utvalda investeringsprojekt genomförts. Källförteckning framgår i
bilaga 3.
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2. Investeringsprocessen i Uddevalla kommun
Arbetsformer
Avsnittet behandlar revisionsfrågan om effektiva och välfungerande arbetsformer samt
revisionsfrågan om arbets- och ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner.
Riktlinjer för kommunens investeringsprocess
Uddevalla
kommuns
investeringsprocess
ägs
av
kommunstyrelsen
genom
kommunledningskontorets ekonomiavdelning. Investeringsprocessen utgår från ett antal
kommunala styrdokument. I riktlinjer för investeringar i Uddevalla kommun framgår
ansvarsfördelningen i investeringsprocessen mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och övriga nämnder. Till riktlinjerna finns tillämpningsanvisningar som beskriver förfarandet
mer ingående vid olika typer av investeringar. I styrdokumenten för investeringsprocessen
ingår även kommunens riktlinjer för lokalförsörjning. Dessa är dock till stora delar inaktuella då
de antogs 20061.
Aktörer i kommunens investeringsprocess.
Följande aktörer ingår i kommunens investeringsprocess:
►

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansvarar för genomförandet av investeringsprojekt åt
samhällsbyggnadsnämnden och övriga nämnder efter beställning. Genomför även
förstudier åt övriga förvaltningar efter beställning.

►

Kommunens förvaltningar. Ansvarar för att identifiera och analysera behov av
investeringar i sina verksamheter. Ansvarar för att beställa investeringsprojekt från
samhällsbyggnadsförvaltningen.

►

Lokalförsörjningsgruppen.
Lokalstrategen
på
kommunledningskontoret
är
sammankallande. Gruppen utgörs därutöver av tekniska avdelningen, fastighetschef,
mark- och exploateringschef, planchef samt en utsedd representant från respektive
förvaltning. Ansvarar för att matcha förvaltningarnas lokalbehov med tillgängliga
resurser och prioritera nämndernas förslag inför kommunstyrelsens framtagande av
lokalförsörjningsplan. Gruppen är underställd kommunstyrelsen.

►

Särskild lokalförsörjningsgrupp mellan barn- och utbildningsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden. Utgörs av tjänstepersoner och förtroendevalda från
samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Ansvarar för att stärka
förutsättningarna för samarbete mellan tjänstemän och politiker inom nämnderna.

►

Styrgrupp för stadsutveckling. Utgörs av samhällsbyggnadsnämndens presidium och
kommunstyrelsens presidium. Styrgruppen ansvarar för att samordna större projekt
inom kommunen. Samordningen är avsedd att fungera horisontellt mellan kommunens

1

I kommunens lokalförsörjningsplan 2020-2030 står att riktlinjerna för lokalförsörjning ska uppdateras
och revideras under 2019, men vid granskningstillfället 2020 har inga nya riktlinjer tagits fram.

4

förvaltningar. Investeringar som avser centrum, hamnen samt skolor är exempel på
projekt som hanteras av styrgruppen.
►

Kommunstyrelsen. Ansvarar för framtagande av lokalförsörjningsplan och har en
beredande roll gentemot kommunfullmäktige för framtagande av flerårsplan och
investeringsplan.

►

Kommunfullmäktige. Ansvarar för beslut om flerårsplan, investeringsplan,
lokalförsörjningsplan samt igångsättningsbeslut för investeringsprojekt.

Beskrivning av kommunens investeringsprocess
I figuren nedan åskådliggörs investeringsprocessens olika moment.
Figur 1. EY:s tolkning av Uddevalla kommuns investeringsprocess vid behov av verksamhetslokaler

1. Verksamheten tar fram
behovsbeskrivning.

2. Förvaltningen genomför
behovsanalys

3. Förvaltningen beställer
förstudie av SBF

4. Nämndbeslut om
förvaltningens underlag till
lokalförsörjningsplanen

5. Lokalförsörjningsgruppen tar
fram förslag på prioritering av
kommunens behov

6. KS tar beslut om
lokalförsörjningsplan som
underlag till budgetdialog.

Behovsfas

Prioriteringsfas (nov-juni)
7. Budgetdialog. Nämnderna
presenterar sina prioriterade
behov

8. Den politiska majoriteten
prioriterar och presenterar
förslag till investeringsbudget

9. KF beslutar om flerårsplan
inkl. plan för lokalförsörjning
och investeringar

10. Nämnd beställer projekt
av SBF som tar över ansvaret
för investeringen

11. Projektet planeras i detalj
genom projektplan och
genomförs av SBF

12. Erfarenhetsåterföring med
beställande nämnd.
Slutredovisning och upprättande
av internhyresavtal

Genomförandefas

Behovsfas (1-3 i figur)
Investeringar i kommunen inleds med en behovsfas. Behovsfasen påbörjas med en
behovsbeskrivning från verksamhetsnivå i aktuell förvaltning. Förvaltningen tar därefter fram
en behovsanalys. Behovsanalysen ska säkerställa att behov finns, identifiera problem och
beskriva nyttan vid investering. Den tredje och sista delen i behovsfasen är genomförandet av
en förstudie. Förvaltningen beställer denna från samhällbyggnadsförvaltningen. Den
beställande förvaltningen äger fortfarande ansvaret för investeringen i detta skede.
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen är det vanligtvis planeringsavdelningen som genomför
förstudier utifrån finanseringsansvarig nämnds behovsanalys. Tekniska avdelningen inom
samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för byggnation, drift, underhåll och förvaltning av
fastigheter. Projektenheten under tekniska avdelningen ansvarar för genomförandet av
projekt.
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Prioriteringsfas (4-9)
Kommunens nämnder fattar i detta skede beslut om underlag till kommunens
lokalförsörjningsplan. Besluten grundar sig på respektive förvaltnings behovsanalyser och
förstudier. Lokalförsörjningsgruppen samlar därefter in nämndernas underlag och tar fram
förslag på prioritering av investeringar utifrån kommunens samlade behov. Därpå följer att
kommunstyrelsen tar beslut om en lokalförsörjningsplan för kommunen, som underlag till
budgetdialog.
Budgetdialog tar vid i april årligen. Vid dialogen presenterar nämnderna sina prioriterade
investeringsbehov för kommande år. Dialogen ska baseras på den lokalförsörjningsplan och
genomförandeplan2 som kommunledningskontoret utarbetat.
Efter budgetdialogen gör den politiska majoriteten en prioritering av investeringsprojekten.
Majoriteten presenterar sedan sitt förslag till investeringsbudget.
Prioriteringsfasen slutförs genom att kommunfullmäktige beslutar om kommunens flerårsplan
samt investeringsplan, lokalförsörjningsplan och även igångsättningsbeslut för vissa
investeringar. Efter att igångsättningsbeslut erhållits kan investering påbörjas.
Genomförandefas (10-12)
Efter igångsättningsbeslut från kommunfullmäktige beställer aktuell nämnd projektet av
samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningens projektavdelning tar i detta
skede över ansvaret för investeringen.
Projektet planeras nu i detalj genom en projektplan och genomförandet påbörjas. I samband
med projektets slutförande görs en erfarenhetsåterföring med beställande nämnd. Detta följs
av slutredovisning av projektet samt av att ett internhyresavtal upprättas.
Iakttagelser från intervjuer och dokumentstudier
Den beskrivna investeringsprocessen implementerades i början av 2018 utifrån
kommunfullmäktiges
beslut
om
riktlinjer
för
investeringar
med
tillhörande
tillämpningsanvisningar. I samband med tillämpningen har flertalet mallar och rutiner
utarbetats. Exempelvis har nya mallar utarbetats för nämndernas beställningar till
samhällsbyggnadsförvaltningen.
I intervjuer framkommer att det har funnits skilda uppfattningar bland kommunens förvaltningar
om hur processen ska gå till. Det har också funnits skilda uppfattningar om i vilket skede
samhällsbyggnadsnämnden ska ta över projektansvaret. Arbetet med den nya
investeringsprocessen har syftat till att klargöra, beskriva och göra den mer känd inom
förvaltningarna.

2

Genomförandeplanen är en del av kommunens övergripande planeringsprocess.
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Medarbetare vid samhällsbyggnadsförvaltningen har under framförallt 2019 besökt politiker
och tjänstepersoner för att kommunicera den nya processen. Inom de övriga förvaltningarna
pågår enligt uppgift ett arbete med att tydliggöra ansvar och roller tidigt i
investeringsprocessen. Det uppges dock kvarstå mer arbete innan investeringsprocessen blir
tillräckligt känd och därigenom tillämpad för att arbetet ska bli effektivt. Nämndernas arbete i
behovsfasen beskrivs som en fortsatt utmaning och det framförs att detta arbete fungerar
ineffektivt. Nämndernas behovsanalyser som utgör underlag till beställningar av förstudier från
samhällsbyggnadsförvaltningen lyfts fram som ett särskilt utvecklingsområde. Nämndernas
behovsanalyser behöver bli mer detaljerade och tydliga.
En ytterligare utmaning som lyfts fram är att tidsplanen under behovsfasen ofta inte håller,
även i den nya investeringsprocessen. Framdriften i denna fas fungerar alltså inte som den
ska. I intervju framförs att samhällsbyggnadsförvaltningen behöver förbättra sin återkoppling
till de beställande nämnderna i detta skede. Det framkommer även att moment i processen
har förbigåtts. Detta har inneburit att moment har behövts göras i efterhand istället, något som
försenat genomförandet.
I intervju framförs att ett återkommande problem i kommunens investeringsprocess är att
investeringsbudgeten inte används i tillräcklig utsträckning. År 2019 nyttjades 66 procent av
kommunens investeringsbudget om 795 mkr. I kommunens delårsrapport per april 2020
prognostiserades att cirka 68 procent av 2020 års budget förbrukas under året. I
samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport per april 2020 framförs att avvikelse mot budget
till största del beror på att projekt ännu inte beställts av finansieringsansvarig nämnd (avser 70
mnkr)3.
Det framkommer att flera projekt som finns med i investeringsbudgeten i dagsläget inte
påbörjats, har bytts ut eller avslutats med kort varsel. Detta på grund av att verksamhetens
behov inte motsvarat det behov som kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget
grundat sig på. Enligt uppgifter har det även funnits en kultur av att inkludera projekt i
investeringsbudgeten som det funnits kunskap om inte kommer genomföras.
En annan orsak till differensen mellan investeringsbudget och utfall beskrivs vara otillräckliga
behovsanalyser i många av de projekt som ingår i investeringsbudgeten. I intervju framförs
vikten av att de projekt som inkluderas i investeringsbudget har genomgått tillräckligt
detaljerade behovsanalyser och förstudier, något som är ett fortsatt problem.
Arbets- och ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner
I intervjuer framförs att arbets- och ansvarsfördelningen överlag fungerar väl. Från
tjänstemannahåll upplevs inte att politiken detaljstyr projekt. I intervjuer beskrivs att
problematik vad gäller arbets- och ansvarsfördelning i investeringsprocessen snarare finns
mellan förvaltningarna och när ett projekt ska överföras mellan dessa.

3

Utöver detta beror avvikelsen till största del på senarelagda tidplaner i lokalförsörjningsplan 20202030. Nyinvesteringen i simhall är ett av objekten med senarelagd tidplan.

7

Kompetensförsörjning
Avsnittet behandlar revisionsfrågan om kompetensförsörjning för att säkerställa genomförande
av investeringsprojekt.
I samhällsbyggnadsnämndens styrkort 2019-2022 har nämnden utarbetat en nämndstrategi
samt två egna mått utifrån den övergripande strategin säkra kompetensförsörjningen. Ett mått
avser att andelen främjande, förebyggande och tidiga insatser ska öka i relation till andelen i
rehabilitering. Det andra måttet är att andelen som helt anser sig utvecklas yrkesmässigt och
personligt i sitt arbete ska öka. Nämnden inkluderar även med kommunfullmäktiges mått om
minskad sjukfrånvaro.
I samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2020-2022 framgår att det är hög efterfrågan
på de kompetenser nämnden söker, vilket försvårar nyrekrytering. Vid intervjuer framgår dock
att kompetensförsörjning inte längre ses som ett problemområde för samhällsbyggnadsnämnden eller för kommunens investeringsprocess.
Tidigare har konkurrensen med andra kommuner om projektledare medfört svårigheter att
nyrekrytera. Vid intervjutillfället framgår dock att flertalet projektledare har rekryterats på
senare år och att problematiken inte kvarstår. Överlag framträder i intervjuer med både
förvaltning och projektledare en bild av att kompetensförsörjning nu inte utgör något hinder i
nämndens arbete med investeringar.
Uppföljning
Avsnittet behandlar revisionsfrågan om uppföljning av investeringsprojekt, vilken även
behandlas i avsnittet 2.6 med genomgång av utvalda investeringsprojekt.
Kommunens riktlinjer för investeringar beskriver att löpande uppföljning av pågående
investeringar ska ske i delårsrapporterna i april respektive augusti, samt i årsredovisningen.
Investeringar med en totalutgift över 25 mnkr redovisas separat i årsredovisningen.
Investeringsprocessen i varje projekt slutar med en utvärdering av projektet för
erfarenhetsåterföring för kommande investeringar vilket framgår av kommunens
tillämpningsanvisningar till riktlinjerna för investeringar.
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av övergripande ekonomisk uppföljning avseende
investeringar i samband med delårsbokslut och årsbokslut. Därutöver får nämnden genom en
stående punkt på dagordningen information om pågående projekt vid varje sammanträde. Av
intervjuer framgår att barn- och utbildningsnämnden i sin tur får del av rapportering i de
investeringsprojekt som berör investeringar i skolor.
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Samhällsbyggnadsnämndens presidium4 uppger i intervju att det finns en välfungerande
arbetsform för informationsdelning mellan förvaltning och presidium avseende
investeringsärenden. Uppföljningen av pågående enskilda investeringar till nämnden beskrivs
samtidigt som ett utvecklingsområde. Som exempel nämns särskilt att projektfördyringar
kommer nämnden till del alltför sent och att nämnden då står inför fullbordat faktum. I intervjun
framförs därtill att den stående punkten på dagordningen med information om pågående
projekt behöver bli mer detaljerad och innehålla löpande ekonomisk uppföljning till nämnden.
Respektive projektledare ansvarar för projektspecifik uppföljning av kostnader och tidsplan. I
intervjuer framkommer att det finns problem med projektledarnas systemstöd för
ekonomiuppföljning av projekten. Projektledarna önskar att det ska bli enklare att via
systemstöd göra en mer detaljerad ekonomisk uppföljning. Nuvarande systemstöd saknar
tillräckliga möjligheter till detta. Även inom förvaltningen uttrycks att det finns ett behov av att
utveckla systemstödet så att mer regelrätt projektuppföljning kan genomföras.
Det framkommer att det inom kommunen pågår ett arbete med att införa ett beslutsstödsystem
för att underlätta uppföljningen för chefer, där driftuppföljning är första prioritet och
investeringsuppföljning är andra prioritet. Syftet med beslutsstödet är att det ska kunna fånga
detaljerad uppföljning så som nedlagd tid och poster i olika delar av projekten.
Genomgång av fyra utvalda investeringsprojekt
I avsnittet behandlas iakttagelser från genomgång av fyra investeringsprojekt som vid
granskningstillfället pågår eller nyligen slutförts.
Bakgrund, metod och urval för genomgång av investeringsprojekt
Syftet med genomgången har varit att tydligt kartlägga och belysa investeringsprocessen samt
bedöma följsamheten mot de riktlinjer och rutiner som anger hur investeringsprocessen ska
fungera. Fyra investeringsprojekt har valts ut genom ett strategiskt urval där projekt från olika
finansieringsansvariga förvaltningar innefattas samt inom olika beloppsnivåer. Urvalet har
gjorts i samråd mellan EY och utsedda kontaktrevisorer. Nedan framgår urvalet samt
finansieringsansvarig nämnd:
► Källdalsskolan inkl. storlek +, Sär och idrott (Barn- och utbildningsnämnden)
5
► Simhall (Kultur- och fritidsnämnden )
► Kungsgatan etapp 2-3 (Samhällsbyggnadsnämnden)
► Vildvinet LSS (Socialnämnden)
Genomgången av projekten har gjorts genom dokumentstudier och intervjuer med ansvarig
projektledare. I tidigare intervjuer med tjänstepersoner vid förvaltningen, kommunledningskontoret och projektledare uppdagades att de främsta riskerna i investeringsprocessen kunde
hänföras till planering och uppföljning. Genomgången har därför avgränsats till att innefatta
projektens planering och uppföljning.
4

Samhällsbyggnadsnämndens presidium har under granskningens genomförande bytts ut efter beslut
i kommunfullmäktige 2020-07-01.
5
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-13 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att beställa projektet.
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Samtliga fyra utvalda projekt har påbörjats innan den nya investeringsprocessen infördes i
kommunen 2018. Således har andra krav gällt än vad som är fallet för projekt som påbörjats
från 2018 och framåt. Särskilda kriterier för dokumentstudier av projekten har tagits fram med
utgångspunkt i den investeringspolicy som gällde mellan 2012-2017.
Projekt Källdalsskolan
Bakgrunden till projektet är att samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med barn- och
utbildningsförvaltningen kommit fram till att den tidigare Herrestadsskolan varit i så dåligt skick
att stora delar av skolan behövde rivas. Projektet slutfördes våren 2020 och slutbesiktning
ägde rum den 1 juni 2020. Skolan är 12 000 kvadratmeter stor och har plats för 580 elever
inom årskurs F-6 samt grundsärskola för årskurs F-6.
Planering
Planeringen av projektet påbörjades 2015. Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i
februari 2016 beslutades att anvisa 300 mnkr för projektets genomförande.
Planeringen av projektet inleddes genom att behov identifierats och att barn- och
utbildningsnämnden i november 2015 behandlade en behovsanalys av lokaler till
lokalförsörjningsplan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade därefter i februari 2016 att
anvisa 300 miljoner kronor för projektets genomförande. Under hösten 2017 påbörjades
genomförandefasen i projektet. Av intervju framkommer att genomförandet stoppades tillfälligt
i början av 2018 på grund av att ritningar och planering av pålningsarbete varit felaktigt utfört
av den anlitade konsulten6. Stoppet pågick i 4-6 månader och har påverkat tidsplanen genom
att projektet slutfördes i juni 2020 istället för december 2019.
I intervju framkommer att planeringsunderlag från barn- och utbildningsnämnden samt även
den löpande kommunikation som förts med nämnden fungerat väl överlag. Budgeten i
genomförandet av projektet har inte överstigit de 300 miljoner kronor som anvisats.
Uppföljning
Projektledaren har under projektets gång följt upp ekonomin minst en gång i månaden. Ett
avslutande ekonomimöte skulle enligt uppgift vid intervjutillfället äga rum i början av juli 2020.
Uppföljningen av byggnationen har gjorts genom byggmöten var tredje vecka. Projektets
tidsplan har också följts upp var tredje vecka.
Tidigt i projektets genomförande har barn- och utbildningsnämnden (finanseringsansvarig) och
samhällsbyggnadsnämnden (utförare) erhållit löpande uppföljningar. Dessa uppföljningar har
skett mer sällan närmare projektets slutskede. Vid det nämnda stoppet ska en nära dialog ha
förts mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden.
I intervju framkommer att det genom nuvarande systemstöd (Raindance) är svårt att få en bra
överblick över vissa delar av projektens ekonomi. Systemstöd beskrivs av projektledaren som
det främsta utvecklingsområdet inom investeringsprocessen.

6

Det pågår en rättsprocess i frågan vid granskningstillfället 2020.
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Projekt Simhallen
Det ska byggas en ny simhall i kommunen. Efter beslut i kommunfullmäktige 2019-11-13 har
placeringen satts till Rimnersområdet i kommunen7. Kommunfullmäktige bestämde vid samma
tillfälle att den dåvarande ekonomiska ramen för investeringen fortsatt skulle gälla. Vid
intervjutillfället i juni 2020 var projektets status att entreprenör har upphandlats och att en
anbudspresentation av arkitekter skulle upphandlas under juni 2020. Fler upphandlingar skulle
följa efter sommaren 2020 i syfte att ha en färdig grupp av entreprenörer i mitten av september
2020. Fram till september 2020 ska arkitekter arbeta med programskedet i projektet.
Kommunfullmäktige har bestämt att entreprenadformen för projektet ska vara totalentreprenad
genom så kallad partnering8.
Planering
Kommunfullmäktige tog ett inriktningsbeslut i februari 2013 om att ett nytt bad skulle lokaliseras
till området direkt väster om Riverside9. Kommunstyrelsen gav i maj 2014 tekniska nämnden i
uppdrag (idag samhällsbyggnadsnämnden) att påbörja projektet ”Badhus Uddevalla”. Kulturoch fritidsnämnden har därefter beslutat om ett lokalprogram i april 2015.
Under 2015 beställde nämnden programhandlingar/skiss för utformning, gestaltning och
kostnadsberäkning av badet från samhällsbyggnadsförvaltningen, detta i enlighet med beslutat
lokalprogram. I den av fullmäktige beslutade flerårsplanen för 2016-2018 beslutades att den
ekonomiska ramen för investeringen i nytt badhus uppgick till ett belopp om 400 miljoner
kronor.
I februari 2016 beslutade kultur- och fritidsnämnden att begära ett igångsättningsbeslut för
badet, utifrån lokalprogrammet, av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige gav
igångsättningsbeslut i februari 2017. Kultur- och fritidsförvaltningen beställde därefter
projektering samt byggnation av simhallen av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunfullmäktige beslutade även i november 2019 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
tillskapa en organisation för projektets styrning. Styrgruppen består av kommunstyrelsens
presidium och samhällsbyggnadsnämndens presidium och har i regel månatliga möten. Mellan
styrgruppens möten har förvaltningarna möten sinsemellan.
I intervju med projektledare för simhallen framgår att beslutet om placering på Rimnersområdet
i kombination med att behålla samma investeringsram medfört att projektet behövts minskas i
omfattning. Yta och volym har minskats. Förutsättningarna för att hålla budget bedömdes av
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Initialt innebar ett inriktningsbeslut från kommunfullmäktige i februari 2013 att placeringen skulle bli
direkt väster om Riverside. I april 2016 bestämde fullmäktige att placeringen skulle vara Windingsborg,
vilket genom beslut i november 2019 ändrades till Rimnersområdet.
8
Partnering används för att främja mer fokus på samverkan än på konkurrens i affärsrelationerna, men
partnering kan ändå baseras på vissa konkurrensinriktade inslag. Löpande räkning med incitament är
den vanligaste ersättningsformen vid partnering (Eriksson och Hane, Uppdragsforskningsrapport
2014:4 ”Entreprenadupphandlingar”, på uppdrag av Konkurrensverket).
9
Efter en motion i fullmäktige beslutade samhällsbyggnadsnämnden att utreda både placering vid
Riverside samt - i enlighet med motionen - vid fastigheten Windingsborg.
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projektledaren som ganska goda vid intervjutillfället. En projektbudget anpassad till nya
placeringen på Rimnersområdet ska tas fram under hösten 2020 och anlitad entreprenör
genomförde i samband med intervjutillfället förprojektering för denna.
Det lyfts inte fram några särskilda risker kopplat till projektets underlag och planeringsfas. Efter
fullmäktiges senaste beslut har ett antal oklarheter lyfts inom styrgruppen. Vid intervjutillfället
kvarstod en oklarhet avseende placering av hoppbassäng. Den främsta risken i projektet
beskrivs vara projektets ekonomi. Om budget inte hålls behöver fullmäktige fatta ett nytt beslut
eller så behöver projektets omfattning minskas ytterligare.
Uppföljning
Projektets styrgrupp möts som nämnts i regel månatligen. Projektledaren rapporterar till
styrgruppen. Därutöver sker varannan vecka ett möte med projektsamordnaren för
Rimnersområdet vilken i sin tur enligt uppgift rapporterar till kommundirektörens
ledningsgrupp. Kultur- och fritidsnämnden med förvaltning uppges vara involverade i projektet
igen efter att ha haft mindre delaktighet i samband med beslutet om ny placering. När
byggnationen av simhallen påbörjas avses möten hållas med entreprenör minst varannan
vecka, där ekonomin i projektet också följs upp.
Även i denna intervju framförs att systemstödet är ett utvecklingsområde för att möjliggöra en
mer detaljerad uppföljning av projektets ekonomi.
Projekt Kungsgatan etapp 2-3
Projektet är en del av en upprustning av Uddevalla centrum, enligt uppgift mot bakgrund av en
uppfattning om att området varit på nedgång samt av önskemål från centrumhandlare.
Planering
Projektet inleddes med en förstudie 2015-2016 som enligt uppgift tagits fram under stor
tidspress efter uttryckliga önskemål från politiken om en snabb process. Förstudien
färdigställdes i november 2016. I förstudien konstaterades att projektet var svårberäknat både
vad gällde genomförandetid och kostnad men att grundidén var att byggnation skulle pågå i
tre år.
Det var tänkt att genomföra projektet genom en brett sammansatt styrgrupp i kommunen.
Styrgruppen skulle bidra till att förankra projektet. En sådan styrgrupp bildades dock aldrig och
projektet leddes istället av samhällsbyggnadsförvaltningens projektledare.
Kommunfullmäktige uppdrog i januari 2017 åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra
ombyggnationen av Kungsgatan. I sammanfattningen av beslutet framgick att arbetena
beräknades komma igång under 2017. Mot bakgrund av politikens önskemål om högt tempo i
projektet bygges under 2017 en provyta på Kungsgatan för att kunna ta med sig erfarenheter
i hur projektet skulle bedrivas samt för att visa hur resultatet skulle kunna se ut.
I intervju framkommer att det tidigt under projektets gång var tydligt att det var svårt att beräkna
både tid och kostnad för genomförandet och att kalkylen var osäker. Projektledaren tog, efter
12

en omvärldsbevakning av andra kommuner som genomfört liknande projekt, fram nyckeltal för
att beräkna kostnad och tidsåtgång.
I december 2019 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att godkänna byggstart för Norra
Drottninggatan (etapp 2). I tjänsteskrivelsen framgår att byggstarten planerades under våren
2020 och beräknades slutföras under året. Andra etappen var från början tänkt att påbörjas
under 2019, men försenades efter att det konstaterats att en ny vattenledning behövts
anläggas på Drottninggatan. Projektledaren uppger att ytterligare samverkan hade behövts
med Västvatten AB för att minska effekterna kring nya vattenledningar på projektet.
Vid samma möte i december beslutade nämnden att påbörja delprojektering och följande
byggnation av Kungsgatan (etapp 3). Nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att
flytta fram färdigställandetiden av den tredje och sista etappen från år 2020 till år 2021.
Uppföljning
Av intervju framgår att nämnden erhållit kontinuerlig uppföljning av projektet. Vid genomgång
av nämndens protokoll under 2019 fram till juni 2020 går dock endast att utläsa att nämnden
erhållit uppföljning av projektet vid ett tillfälle. I denna uppföljning ska nämnden ha tagit del av
avvikelser avseende tid och budget. Därutöver görs en erfarenhetsåterföring inom
projektgruppen efter varje etapp.
En utmaning som lyfts fram vid intervju är att det skett en omorganisation under projektets
gång och att rollerna därigenom blivit otydligare.
Projekt Vildvinet LSS
Socialnämnden beslutade i april 2018 att starta byggnation av gruppbostad på Vildvinet i
enlighet med investeringsbudgeten för 2018-2020. I tjänsteskrivelsen inför beslutet framgår att
det vid tillfället fanns en köbildning till bostad med särskild service enligt LSS vilket föranlett
behov av nyproduktion av gruppbostäder. Projektet färdigställdes i april 2020 och inflyttning
ägde rum 1 juni 2020.
Planering
En detaljplanen för byggnationen antogs redan i september 2015 men överklagades och vann
laga kraft 2016. Även bygglovet överklagades, detta ska dock inte ha medfört förseningar. I
juni 2018 gav kommunfullmäktige startbesked för byggnationen.
Budgeten i projektet var tidigt bestämd till 25 miljoner kronor. I den kalkylen ingick ett tillägg
för extrakostnader för ljudisolering om 8 miljoner kronor. Projektledaren var inte involverad i
den kalkylen, utan den bestämdes av socialtjänstens lokalplanerare samt
lokalförsörjningsgruppen. Dessförinnan ska en diskussion om kalkylerna ha förts på chefsnivå
inom socialtjänsten. När sedan samhällsbyggnadsförvaltningen räknade på projektets budget
fick de fram en siffra som stod i kontrast till socialtjänstens. Upp till 39 miljoner kronor räknade
samhällsbyggnadsförvaltningen på i sin kalkyl. Anbudet visade sig senare matcha
socialtjänstens kalkyl vilket skulle möjliggöra följsamhet mot budgeten om 25 miljoner kronor.
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Vid intervjutillfället hade budget överskridits strax över 10 procent (ca 2,5 miljoner kronor).
Tidplanen i projektet har hållits.
Det bildades ingen styrgrupp för projektet. Informella kontakter har istället förts mellan
projektledare, lokalplanerare och enhetschefen för det nya gruppboendet – detta främst under
planeringsfasen. Det har även funnits en extern projektledare inkopplat i projektet som kontakt
har förts löpande med.
I intervju framförs att projektledaren har fått otydliga projektbeställningar från socialtjänsten till
grund för förstudie och genomförande av projektet.
Uppföljning
Projektledaren har rapporterat löpande till socialtjänsten och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Under projektets gång har regelbundna avstämningar genomförts var tredje vecka, inklusive
besiktningar för att komma tillrätta med fel. År 2025 ska en garantibesiktning göras.
Processgenomgång av respektive projekt
De fyra projekt som valts ut i granskningen har påbörjats inom ramen för den
investeringsprocess som gällde i Uddevalla kommun 2012-2017. I processgenomgången har
vi följt respektive projekt utifrån då gällande investeringspolicy i syfte att klarlägga följsamheten
mot denna. Se källförteckning i bilaga 4 för en sammanställning över det underlag vi erhållit
per projekt.
Utifrån investeringspolicy har vi utgått från följande kriterier vid planering av en investering:
► Syfte och mål ska framgå med investeringen
► Det ska finnas en noggrant framtagen investeringskalkyl som innefattar såväl
investeringsutgifter som framtida driftkostnader/intäkter
► För strategiska investeringar (investeringar som utsetts som strategiska eller som
överstiger 1000 prisbasbelopp10) ska underlagen för beslutet vara mer omfattande
► Som underlag för beslut om investering ska det finnas en överenskommelse
(preliminärt
internhyreskontrakt)
mellan
beställande
nämnd
och
samhällsbyggnadsförvaltningen
I investeringspolicyn ställdes därutöver följande krav på uppföljning av investeringsprojekt:
► Vid slutförande av investering sker slutredovisning som innehåller bland annat en
efterkalkyl vilket görs snarast möjligt efter slutförandet
► För investeringar som betecknats som strategiska krävs ytterligare en redovisning där
investeringens syfte/mål samt driftkostnader redovisas.
► Rapportering sker till den instans som tagit beslut om investering. När investering skett
på beställning från annan nämnd lämnas slutredovisning också till den nämnden

10

1000 prisbasbelopp motsvarar 47,3 miljoner kronor år 2020.

14

Tabell 1. Processgenomgång

Kriterier
Planering
1. Syfte och mål ska framgå med
investeringen
2. Noggrant framtagen investeringskalkyl
som innefattar såväl
investeringsutgifter som framtida
driftkostnader/intäkter
3. För strategiska investeringar
(investeringar som utsetts som
strategiska eller som överstiger 1000
prisbasbelopp ) ska underlagen för
beslutet vara mer omfattande
4. Som underlag för beslut om
investering ska det finnas en
överenskommelse (preliminärt
internhyreskontrakt) mellan
beställande nämnd och
samhällsbyggnadsförvaltningen
Uppföljning
1. Vid slutförande av investering sker
slutredovisning som innehåller bland
annat en efterkalkyl vilket görs snarast
möjligt efter slutförandet. Även
redovisning av driftkostnader i fall då
investeringen betecknas som
strategisk
2. När investering skett på beställning
från annan nämnd lämnas
slutredovisning också till den
nämnden.

Källdalsskolan

Simhallen

Kungsgatan

Vildvinet

✓

✓

✓

✓

✕

Delvis*

✕

✕

–

Delvis*

–

–

✕

✕

–-

✕

–

–

✕

–

–

✕

✕
(planeras
göras hösten
2020)

✕
(planeras
göras hösten
2020)

*Kriterier har delvis uppnåtts. Projektets lokalisering har ändrats och därmed även förutsättningarna för investeringen.
Investerings- samt driftkalkyl har inte tagits fram för nya placeringen.
– Ej tillämpligt.

Processgenomgången visar att det för samtliga projekt saknas ett eller flera av de underlag
som enligt gällande investeringspolicy ska utgöra grund för planering av en investering. Syfte
och mål framgår i samtliga fyra investeringar. En investeringskalkyl saknas i samtliga fyra
projekt (varav delvis i projekt Simhallen11). Vidare har vi i granskningen inte i något av de
tillämpliga projekten mottagit en överenskommelse eller preliminärt internhyreskontrakt mellan
beställande nämnd och samhällsbyggnadsförvaltningen.
I de två slutförda projekten (båda slutfördes under våren 2020) har ingen slutredovisning ägt
rum vid granskningstillfället. För projekt Källdalsskolan planeras båda slutredovisningarna
göras under hösten 2020. För projekt Vildvinet saknas uppgifter om när eller om
slutredovisning ska äga rum. Enligt då gällande investeringspolicy ska slutredovisningen
11

Simhallens lokaliseringen har ändrats utan att investeringskalkyl reviderats därefter.
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genomföras snarast möjligt efter slutförande. I de riktlinjer och tillämpningsanvisningar som
gäller för 2020 saknas anvisningar om när i tiden slutredovisning ska genomföras.
Bedömning
Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden inte säkerställt att det finns effektiva och
välfungerande arbetsformer för genomförande av investeringsprojekt. Vid intervjugenomgång
av utvalda projekt framkommer inga generella svårigheter kopplade till genomförandet av
investeringar utifrån planeringsunderlaget. Processgenomgången visar dock att det i de fyra
projekten har saknats tillräckligt planeringsunderlag utifrån kraven i då gällande
investeringspolicy. Investeringskalkyl och preliminärt internhyreskontrakt har inte kunnat
påvisas i tre av fyra projekt. Vidare har investeringskalkyl saknats för den nya lokaliseringen i
projekt simhallen. Investeringspolicyn har i dessa delar inte efterlevts vad gäller planering av
projekt.
Det har tidigare år pågått ett arbete med att förankra investeringsprocessen men det kvarstår
utmaningar kopplade till förankring av processen och samarbete med övriga förvaltningar i
behovsfasen. Rådande uppfattning utifrån intervjuer är att det fortsatt saknas tillräcklig
detaljnivå och tydlighet i nämndernas behovsanalyser vilka sedermera utgör underlag för
beställning av investeringar. Samhällsbyggnadsnämnden behöver därför förankra processen
och samarbeta med beställande nämnder i behovsfasen. Detta i syfte att säkerställa
rättvisande underlag och effektiv framdrift av investeringsprojekt.
Vi bedömer vidare att samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt ett ändamålsenligt arbete
med kompetensförsörjning. Granskningen visar att nämnden under senare år nyrekryterat
projektledare i den mån att tidigare problematik kring kompetensförsörjning av projektledare
inte kvarstår. Av intervjuer framgår även att kompetensförsörjning inte är ett hinder för arbetet
med investeringsprojekt.
Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt att arbets- och ansvarsfördelningen
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i investeringsprojekt är utformad på ett
ändamålsenligt sätt. Av intervjuer framkommer att samspelet mellan politiken och förvaltningen
fungerar väl. Vid genomgång av utvalda projekt framkommer inte att problem med denna
ansvarsfördelningen finns.
Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden endast delvis säkerställt att det finns en tillräcklig
uppföljning av investeringsprojekt vad gäller uppföljning av kostnader och uppföljning av
tidsplan. Samhällsbyggnadsnämnden erhåller regelbunden uppföljning av status i pågående
investeringsprojekt. Samtidigt framförs från presidiet att informationen behöver bli mer
detaljerad och innehålla mer ekonomiuppföljning. Presidiet lyfter också att de alltför sent får
information om projekt som inte kan hålla sin budget. Inom respektive projekt har det
genomförts regelbundna avstämningar och uppföljningar. I granskningen framkommer därtill
att nuvarande systemstöd för uppföljning av budget och tidsplan inte möjliggör en detaljerad
och transparent uppföljning av investeringsprojekt.
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3. Samlad bedömning
Bedömning utifrån revisionsfrågorna
Revisionsfrågor

Bedömning

Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att
det finns effektiva och välfungerande
arbetsformer för genomförande av
investeringsprojekt?

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden inte
säkerställt att det finns effektiva och välfungerande
arbetsformer för genomförande av
investeringsprojekt.

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden har
Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ett
säkerställt ett ändamålsenligt arbete med
ändamålsenligt arbete med
kompetensförsörjning.
kompetensförsörjning för att säkerställa
genomförande av investeringsprojekt?
Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att
arbets- och ansvarsfördelningen mellan
förtroendevalda och tjänstepersoner i
investeringsprojekt är utformad på ett
ändamålsenligt sätt?
Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att
det finns en tillräcklig uppföljning av
investeringsprojekt, både vad avser
uppföljning av kostnader och uppföljning av
tidsplan?

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden har
säkerställt att arbets- och ansvarsfördelningen
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i
investeringsprojekt är utformad på ett
ändamålsenligt sätt.
Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden endast
delvis säkerställt att det finns en tillräcklig uppföljning
av investeringsprojekt vad gäller uppföljning av
kostnader och uppföljning av tidsplan.

Slutsatser och rekommendationer
Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt
ändamålsenliga arbetsformer för genomförandet av investeringsprojekt. Vår slutsats utifrån
granskningen syfte och grunderna för ansvarsprövning är att samhällsbyggnadsnämnden
endast delvis säkerställt ovanstående och att det finns brister.
Utifrån granskningen rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att:
► Kommunicera och förankra investeringsprocessen med kommunens nämnder och
förvaltningar i syfte att stärka efterlevnad av beslutade riktlinjer, kvaliteten i
nämndernas beställningar och därigenom framdriften av kommunens investeringar.
► Stärka samverkan med övriga nämnder i syfte att säkerställa rättvisande kalkyler i
behovsfasen.
► Tillse att detaljerad ekonomisk uppföljning av investeringsprojekt möjliggörs av de
systemstöd som används.
► Säkerställa att den uppföljning som nämnden tar del av avseende investeringsprojekt
är på rätt nivå och ges med framförhållning.
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Göteborg den 9 oktober 2020

Thomas Edin
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Liselott Daun
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Ernst & Young AB

Hans Gavin
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen
Kommunrevisorerna i Uddevalla kommun har beslutat att avropa en granskning av
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. En del av samhällsbyggnadsnämndens
verksamhet innebär att genomföra investeringsprojekt, både egna projekt och som utförare på
uppdrag av andra nämnder.
Kommunfullmäktige antog i februari 2018 riktlinjer för investeringar med tillhörande
tillämpningsanvisningar. Syftet med riktlinjerna är att skapa tydlighet och effektivitet i planering,
redovisning och uppföljning i investeringsprocessen. Riktlinjerna avser hela processen, från
att ett behov uppstår i kommunens verksamheter till att investeringen är färdigavskriven eller
avyttrad.
Enligt riktlinjerna för investeringar ska samhällsbyggnadsnämnden utföra beställningar av
investeringar från övriga nämnder. Respektive nämnd ansvarar för att utarbeta detaljbudget
för den egna verksamheten inom den ram kommunfullmäktige beslutat. Därefter ska övriga
nämnder lämna beställningen till samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för att genomföra
beställningar från nämnderna.
I samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan för 2020 framgår under omvärldsanalys och
utmaningar att förvaltningen står inför ett högtryck när det gäller investeringar. För att klara
behoven har verksamheten behövts förstärkas och utökas. Vidare framgår svårigheter att
rekrytera inom vissa grupper, framförallt byggarkitekter, planarkitekter och projektledare.
Under tekniska avdelningen finns enheten projekt som utgör en professionell
Beställarkompetens och genomför Uddevalla kommuns investeringar i fastigheter och gator.
Av verksamhetsplan framgår därtill att planeringsavdelningens personal arbetar en hel del i
investerings- eller exploateringsprojekt. Enligt uppgift från verksamhetsplan kommer
personalkostnaderna för detta arbete under 2020 i högre utsträckning än förut att tidskrivas på
respektive projekt. För att klara effektiviseringskraven behöver avdelningen aktivt arbeta med
att kritiskt granska beställningar och utredningar.
Utifrån kommunrevisionens grundläggande granskning 2019 och ovan har kommunrevisionen
identifierat en risk att genomförandet av investeringsprojekt inom nämndens verksamhet inte
bedrivs effektivt. Kommunrevisionen har därför beslutat att genomföra en fördjupad granskning
av samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer inom detta område.
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Bilaga 2. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:
► Kommunallagen (2017:725) som bland annat innehåller bestämmelser om styrelse och
nämnders ansvar.
► Riktlinjer för investeringar med tillhörande tillämpningsanvisningar som beskriver hur
investeringsprojekt ska genomföras i kommunen.
► Investeringspolicy antagen 2011-10-06 som beskriver hur investeringsprojekt genomförda
mellan 2011-11-09 och 2018-02-14 skulle genomföras.
► Reglemente för nämnderna.
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Bilaga 3. Beskrivning av investeringsprocessen
EY:s tolkning av Uddevalla kommuns investeringsprocess
A. Behovsfas
1. Behovsbeskrivning från verksamhet följs av behovsanalys av finansieringsansvarig nämnd.
Nämnden fattar därefter beslut om att starta förstudie. Nämnden ansvarar för förstudien och för att ta
in den kompetens som behövs för att genomföra den. Samhällsbyggnadsnämnden är med och
genomför förstudie.
2a. (Vid nyinvestering i lokaler)
Beslut i nämnd att godkänna förvaltningens underlag till lokalförsörjningsplanen senast i oktober.
Därefter gör lokalförsörjningsgruppen ett förslag på prioritering av kommunens samtliga behov. Följs
av att kommunstyrelsen tar beslut om lokalförsörjningsplan som underlag till budgetdialog i januari.
2b. Förslag sammanställs för nämnd och rangordnas i prioritetsordning. Följs av godkännande av
nämnd om egna investeringar som underlag till budgetdialog i februari/mars.
B. Prioriteringsfas
1. Budgetdialog i april. Nämnderna presenterar sina prioriterade investeringsbehov för kommande år.
Ska baseras på genomförandeplan och lokalförsörjningsplan.
2. Prioritering av den politiska majoriteten.
3. Budgetpresentation i maj. Majoriteten presenterar förslag till investeringsbudget.
4. Beslut om flerårsplan i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i maj/juni. Inkluderar beslut om
lokalförsörjningsplan, investeringsplan och igångsättningsbeslut för vissa investeringar.
Igångsättning kan ske direkt efter beslut givet att alla villkor är uppfyllda.
C. Planering och genomförande
1. Finansieringsansvarig nämnd gör en beställning av projektet till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ansvaret som projektägare övergår i samband med detta till samhällsbyggnadsförvaltningen.
2. Projektet planeras mer i detalj, i regel genom en projektplan. Projektplanen är ett kontrakt och
överenskommelse mellan utsedd styrgrupp och projektledaren. Om projektets förutsättningar
förändras på betydande sätt måste det kommuniceras till finansieringsansvarig nämnd samt
styrgrupp som fattar beslut om fortskridande.
3. Projekt genomförs av samhällsbyggnadsförvaltningen.
D. Utvärdering över överlämning
1. Erfarenhetsåterföring sker, först inom projektgruppen. I de fall projekt beställts av annan förvaltning
görs även en utvärdering och erfarenhetsåterföring mellan projektgrupp och ansvarig i beställande
förvaltning.
2. Projektledaren skriver en slutredovisning som rapporteras till styrgrupp, projektägare och eventuellt
till nämnd. Investeringar med utgift över 25 mnkr ska även slutredovisas till kommunfullmäktige.
3. Internhyresavtal upprättas vid lokalinvestering. Därefter tas underlag fram för aktivering då
kostnaden för anläggningen övergår till driftsbudget och blir en kapitalkostnad beräknad utifrån
avskrivningstid och internhyra.
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Bilaga 4. Källförteckning
Intervjuer
24 april 2020
► Gruppintervju med chef tekniska avdelningen samt chef planeringsavdelningen
► Gruppintervju med projektledare framtidens bad samt projektledare källdalsskolan
► Gruppintervju med ekonomichef kommunen och controller vid kommunledningskontoret
► Gruppintervju med förvaltningschef och ekonom vid samhällsbyggnadsförvaltningen
► Gruppintervju med samhällsbyggnadsnämndens presidium
8 juni 2020
► Intervju projektledare Gruppbostad LSS Vildvinet
► Intervju projektledare Källdalsskolan
► Intervju projektledare Framtidens bad
► Intervju projektledare Kungsgatan etapp 2-3
Dokumentation
► Upphandlings- och inköpspolicy för Uddevalla kommun (Kommunfullmäktige 9 sep 2015)
► Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun
(Kommunfullmäktige dec 2019)
► Riktlinjer för investeringar i Uddevalla kommun (Kommunfullmäktige 14 feb 2018)
► Riktlinjer för lokalförsörjning (Kommunfullmäktige 14 juni 2006)
► Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner
► Anvisningar controllerrapport 2020
► Anvisningar för nämndernas rapportering delår april
► Bokslutsanvisningar 2020
► Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för investeringar (Ekonomiavdelningen 26 feb 2018)
► Flerårsplan 2020-2022 med sammanställd budget 2020
► Lokalförsörjningsplan 2020-2030
► Verksamhetsplan 2020-2020 samhällsbyggnadsnämnden
► Delårsrapport april 2020 samhällsbyggnadsnämnden
► Anläggningsregister pågående anläggningar samhällsbyggnadsnämnden
► Lista investeringar 2019-2028 alla förvaltningar
► Lista investeringar 2020-2022
► Lista pågående projekt med utfall år 2019 och år 2020
Projektdokumentation
Simhallen
► Protokollsutdrag beslut kultur- och fritidsnämnden 23 apr 2015
► Projekt badhus slutrapport 4 maj 2015
► Bilaga ekonomi 23 jan 2016
► Protokollsutdrag begäran igångsättningsbeslut kultur- och fritidsnämnden 18 feb 2016 med
tjänsteskrivelse
► Lokalprogram 30 nov 2016
► Utredningsrapport kultur- och fritidsförvaltningen 3 dec 2016
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►
►

►

Beställning till samhällsbyggnadsförvaltningen 3 mars 2017
Kalkyl för drift och verksamhetskostnad för investering Framtidens
samhällsbyggnadsförvaltningen 13 mars 2019
Protokollsutdrag ändring av beslut och placering, kommunfullmäktige 13 nov 2019

bad,

Källdalsskolan
► Lokalbehovsplan grundskola underlag kapacitet sammanställning 4 feb 2015
► Behovsanalys lokaler bou 13 nov 2015
► Förslag igångsättningsbeslut Källdalsskolan 5 jan 2016
► Tjänsteskrivelse nybyggnad av Källdalsskolan 28 jan 2016
► Presentation för nämnd 16 feb 2016
► Beslut
anvisning
av
medel
för
projekt
Källdalsskolan
genomförande,
samhällsbyggnadsnämnden 18 feb 2016
Kungsgatan etapp 2-3
► Beställning förstudie Kungsgatan samhällsbyggnadsnämnden 26 okt 2015
► Förstudie Kungsgatan 18 nov 2016 inklusive bilaga
► Förstudie Kungsgatan tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsnämnden 21 nov 2016
► Protokollsutdrag beslut kommunfullmäktige om genomförande av ombyggnad av
Kungsgatan och delar av Norra Drottninggatan 11 jan 2017
► Tjänsteskrivelse finansiering av konstnärlig gestaltning 12 feb 2018
► Protokollsutdrag beslut kommunfullmäktige utökad ram för projektet för konstnärlig
gestaltning 14 mars 2018
► Tjänsteskrivelse detaljprojektering och byggstart för övre Kungsgatan (Kungsgatan etapp
3) 20 sep 2019
► Tjänsteskrivelse byggstart Norra Drottninggatan (projekt Kungsgatan etapp 2) 22 nov 2019
► Beställning till leverantör, projektenheten, Norra Drottninggatan 29 nov 2019
► Protokollsutdrag beslut samhällsbyggnadsnämnden byggstart Norra Drottninggatan 12
dec 2019
Vildvinet LSS
► Antagandehandling detaljplan Vildvinet 18, miljö och stadsbyggnad 1 sep 2015
► Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Vildvinet 18, 18 nov 2015
► Tjänsteskrivelse byggstart gruppbostad Vildvinet, socialtjänsten 27 mars 2018
► Tjänsteskrivelse ansökan från socialnämnd till kommunstyrelsen om byggstart 8 maj 2018
► Plan samt sitplan 8 maj 2020
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2020-10-12

Kommunens revisorer
Till: Kommunfullmäktige

Granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en granskning
av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Syftet har varit bedöma om samhällsbyggnadsnämnden
säkerställt ändamålsenliga arbetsformer för genomförandet av investeringsprojekt.
Slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att
samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt ändamålsenliga arbetsformer för genomförandet av
investeringsprojekt.
Granskningen visar att nämnden under föregående år arbetat med att förankra kommunens nya
riktlinjer och tillämpningsanvisningar för investeringsprocessen. Det framkommer dock att det
fortsatt saknas tillräcklig detaljnivå och tydlighet i nämndernas behovsanalyser som utgör underlag
för beställning av investeringsprojekt. Granskningen visar på brister gällande framtagandet av analys
samt dokumentation av beställande nämnders och verksamheters investeringsbehov. Genomförd
processgenomgång av fyra utvalda investeringar visar att det överlag har saknats tillräckligt
planeringsunderlag till grund för investeringarna utifrån kraven i då gällande investeringspolicy. I
granskningen framkommer att det under senare år skett nyrekryteringar av projektledare och att
kompetensförsörjning inte är ett hinder för nämndens arbete med investeringar. Vidare framkommer
att samspelet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner bedöms fungera väl överlag och att arbetsoch ansvarsfördelningen däremellan inte utgör ett hinder.
Granskningen visar slutligen att samhällsbyggnadsnämnden erhåller regelbunden uppföljning av
status i pågående investeringsprojekt. Samtidigt framförs från presidiet att informationen behöver bli
mer detaljerad och innehålla mer ekonomiuppföljning. Presidiet lyfter också att de alltför sent får
information om projekt som inte kan hålla sin budget. I granskningen framkommer därtill att
nuvarande systemstöd för uppföljning av budget och tidsplan i projekten inte möjliggör en detaljerad
och transparent uppföljning av investeringsprojekt.
Granskningsrapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom.
Uddevalla den 12 oktober 2020
Christian Persson
Ordförande

Carl-Johan Sernestrand
Vice ordförande

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2021-02-02

Handläggare

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

Revisionsrapport, löpande granskning 2020
Sammanfattning

Kommunens revisorer har som ett led i granskningen av den finansiella redovisningen
sammanställt noteringar utifrån granskning av intern kontroll i redovisningen under
2020.
Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen kan förstärkas inom vissa
områden. Granskningen täcker endast områden och aspekter väsentliga för revisionen
och är inte av sådan omfattning att den täcker in alla rutiner och all intern kontroll.
Utifrån de iakttagelser som har gjorts i granskningen lämnas ett antal rekommendationer
riktade till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen kommer behandla ett förslag till svar på rapporten på sammanträdet i
februari.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-02
Revisionsrapport, löpnade granskning 2020
Följebrev
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen.

Peter Larsson
Kommundirektör

Beslutet skickas till
Kommunens revisorer

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare
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2021/00088
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December 2020
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Inom den grundläggande granskningen ingår granskning inom redovisningsområdet. Som
ett led i granskningen av den finansiella redovisningen har våra noteringar från granskning
av intern kontroll i redovisningen under 2020 sammanställts. Därutöver omfattar rapporten
en redogörelse av den utökade granskningen i form av fördjupade insatser utifrån framtagen
granskningsplan för 2020.
Sammanfattningsvis är det vår bedömning att den interna kontrollen kan förstärkas inom
vissa områden. Vår granskning täcker endast områden och aspekter väsentliga för revisionen och är ej av sådan omfattning att den täcker in alla svagheter i rutiner och inter kontroll.
1.2. Granskningsansats
Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen omfattar:

•
•
•
•
•
•

Bokslutsprocessen
Löneprocessen, inklusive redovisning av pensioner
Anläggningsrutinen
Exploateringsprocessen
Inköp och bankutbetalningar
Process för att redovisa moms och skatter och avgifter

Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer hela flödet, det vill säga från det
att en intäkt eller kostnad genereras till dess att registrering sker i huvudboken och slutligen
blir reglerad. Övrig granskning som utförs är:
• Analys av huruvida kommunens redovisningsprinciper beaktas vad gäller gränsdragning mellan investering och drift
• Analys av aktiveringar och avskrivningar på anläggningstillgångar
• Kontroll av avstämningar på väsentliga konton som kundfordringar, leverantörsskulder, likvida medel etc.
• Granskning av momsredovisning
• Närståendegranskning
Tillkommande utökad granskning omfattar:

•

•

Exploateringsredovisning – riktlinjer och redovisning. Den utökade granskningen omfattar granskning av rutiner och kontroller i exploateringsprocessen. Denna inriktas på
kartläggning av vilka kontroller som finns i processen samt ett utökat antal stickprov
av redovisningen av exploateringstillgångar.
Transaktionsanalys av personalrelaterade kostnader. Transaktionsanalysen omfattar
kommunens samtliga lönetransaktioner från januari till och med oktober månad. Ett
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speciellt dataanalysverktyg används för att sortera ut exempelvis stora bruttobelopp,
dubbla transaktioner, stora transaktioner osv. Vi kommer att återkomma med resultatet av vår granskning av lönetransaktioner i samband med avrapporteringen av årsbokslutet.
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2. Iakttagelser och förslag till förbättringar
2.1.

Bokslutsprocessen

Bokslutsprocessen är central utifrån att det sker en mängd avstämningar, reserveringar och
bedömningar som kan påverka bokslutet. Den risk för fel, i redovisningen, som föreligger i
bokslutsarbetet innebär att bokslutsprocessen alltid bedöms som väsentlig. Vi har gått igenom rutiner för bokslutsarbetet rörande ansvar, avstämningar, periodiseringar med mera.
2.1.1.

Gjorda iakttagelser.

Kommunens rutinbeskrivningar/lathundar/anvisningar finns upplagd på intranätet (Inblick).
Uppdelning är gjord utifrån processperspektiv och är uppdelat på olika områden såsom styrande ekonomidokument, flerårs- och verksamhetsplan, redovisning, intern kontroll osv.
Inför boksluten upprättas detaljerad tidsplan och anvisningar över bokslutsarbetet. Det tas
även fram tidplan och ansvarsfördelning för internt bruk över bokslutsarbete inklusive framtagande av Årsredovisning.
Respektive förvaltning ansvarar för sina periodiseringar enligt anvisningar/- principer för
periodisering. Den centrala ekonomienheten saknar dokumenterande rutiner för att följa
upp bokningar av periodiseringar i samband med delårs- och årsbokslut. I samband med bokslut gör den centrala ekonomienheten en kontroll av att bokslutsspecifikationer inkommit
för samtliga balansposter.
Resultatansvar vilar på nämnderna och det är dessa som ansvarar för analyser av nämndens
resultat. Den centrala ekonomienheten utför övergripande resultatanalyser. Det sker också
analys av enskilda konton om de anses väsentligt avvikande. Dessa kontroller framgår inte
av kommunens rutinbeskrivningar.
Det är viktigt att ha uppdaterade och fullständiga rutiner, instruktioner och anvisningar för
samtliga väsentliga processer för att säkerställa en korrekt hantering och redovisning. I en
decentraliserad organisation där ansvaret till stora delar ligger på nämnden är det också
viktigt att från centralt håll ha ett bevaknings- och uppföljningsansvar. Detta för att säkerställa bokslutsarbetet, att anvisningar följs och att års-, delårs- och månadsbokslut tillsammans med innehållet i årsredovisningen i allt väsentligt blir rättvisande. Kontroller sker
centralt exempelvis över att samtliga balanskonton är avstämda mot underlag, att den finansiella informationen i årsredovisningen redovisas enligt kommunallagen och lag om kommunal redovisning.
2.1.2.

Rekommendation

Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med att förstärka bokslutsprocessen
med att säkerställa att fullständiga rutiner, instruktioner och anvisningar samt rutinbeskrivningar innehåller de kontroller som utförs från centralt håll.
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2.2.

Löneprocessen

Personalrelaterade kostnader utgör den enskilt största kostnaden för kommunen. Vi har gått
igenom kommunens löneprocess och de kontroller som tillämpas i processen.
2.2.1.

Gjorda iakttagelser

Tidrapporteringsystemet Medvind används numera av de flesta anställda inom kommunens
verksamhet. Det finns endast i undantagsfall individer som ännu inte lagts in i systemet ex
timavlönade inom skolan.
Lönerevision sker digitalt genom att lönerna uppdateras via revisionsmodul i lönesystemet.
Det finns i dagsläget ingen av personalchefen godkänd beskrivning för lönehanteringen, dvs
upprättade rutinbeskrivning för personal att följa vid löneredovisning. Däremot finns ett flertal upprättade mallar och andra rutiner för att en korrekt hantering ska uppnås.
Analyslistor tas ut vid lönekörning där systemförvaltarna överskådligt via logglistor kontrollerar orimliga poster, såsom orimligt högt bruttobelopp. Utöver detta görs en rimlighetsanalys på högre löner överstigande ett förutbestämt bruttobelopp. Systemet gör kontroller exempelvis gällande bruttolöneavvikelse via kontrollistor. Respektive chef har ansvar för rimlighetsbedömning av anställdas redovisade lönekostnader.
Det görs ingen kontroll som säkerställer att de parametrar som styr löneberäkningen i systemet är uppdaterade och korrekta. Dock finns några inbyggda kontroller i systemet.
Vi noterar att förändringar av grunddata alltid ska ha ett attesterat underlag, dock finns
ingen uppföljning av förändrade grunddata på regelbunden basis.
2.2.2.

Rekommendation

Vi rekommenderar kommunen att ta fram en formell rutin avseende lönehanteringen godkänd av personalchef. Vi rekommenderar också att ändringar av grunddata regelbundet kontrolleras.
2.3.

Pensionsredovisning

Vi har i samband med granskning av löneprocessen även granskat hantering av pensionsredovisningen. Granskningen avser vad som rapporteras till Skandia och hur kommunen säkerställer att uppgifterna är korrekta.
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2.3.1.

Gjorda iakttagelser

Kommunen har en skriftlig rutinbeskrivning för pensionsredovisning. Rutinbeskrivningen innefattar hur rapportering av filen till Skandia fungerar praktiskt. Kommunen har också kontroller i lönesystemet som säkerställer att fullständiga och riktiga uppgifter inrapporteras till
Skandia vilka omfattar stickprov och rimlighetstester av de värden som finns i filen. Vi kommer att följa upp att rutinen efterlevs i samband med granskning av årsbokslutet.
2.4.

Anläggningstillgångar

Det är av central betydelse att rutiner avseende hantering av anläggningstillgångar fungerar
tillfredställande och finns dokumenterande med tanke på hur stor del av balansomslutningen
dessa utgör. Vi har tillsammans med ansvarig personal gått igenom rutiner för anläggningstillgångar, särskilt med avseende på genomförda investeringar. Vi har utfört granskning enligt särskilt granskningsprogram innehållande väsentliga kontroller för anläggningsregistret.
2.4.1.

Gjorda iakttagelser

Kommunen har upprättat ett nytt investeringsreglemente för rutinerna avseende investeringsverksamheten, därtill finns tillämpningsanvisningar som ska underlätta gränsdragning
och nyttjande av reglerna.
Kommunen tillämpar sedan 2017 komponentavskrivning för fastigheter. Kommunen gör
dock avsteg från rekommendationen 11.4 avseende komponentredovisning från Rådet för
kommunal redovisnings rekommendation gällande tillämpning för gata och väg.
I samband med övergång till komponentredovisning gjordes en genomgång av samtliga tillgångar som fördelades på fastställda komponenter. Häri ingick även gamla anskaffningar,
vilket innebar en retroaktiv korrigering för dessa tillgångar.
Gällande gator och vägar kommer komponentindelning ske framåtriktat för nya investeringar. Tidigare aktiverade gator och vägar kommer inte att delas upp i komponenter.
Det har historiskt saknats en tillfredsställande rutin kring fysisk inventering av anläggningstillgångar. Detta är ett område som har förbättrats och inventeringar har påbörjats. I kommunens redovisningsregler har under avsnittet om anläggningstillgångar införts att inventeringar och utrangeringar skall ske löpande.
Man har under hösten 2020 börjat inventera anläggningstillgångarna och ska skicka återkopplingar till ekonomiavdelningen från respektive förvaltning i samband med bokslutet. Arbetet med denna rutin bedöms vara slutförd under våren 2021.
2.4.2.

Rekommendation

Vi rekommenderar att arbetet med att förbättra den fysiska inventeringen av anläggningstillgångar färdigställs och att rutiner införs gällande central uppföljning av att dokumenterad
inventeringskontroll slutförs. Bekräftelse bör i samband med del- och årsbokslut inhämtas
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från respektive förvaltning där man gått igenom anläggningsregistret och vid behov initierar
erforderliga justeringar.
2.5.

Exploatering

Kommunen har upprättat en egen skrift för vägledning av exploateringsprojekt. Den nya
skriften har tagits fram för att ge mer tydlig instruktion och vägledning i hanteringen. Man
vill även i denna utgå från RKRs idéskrift kring redovisning av kommunal markexploatering
från 2019.
Vi har granskat rutiner och kontroller avseende exploateringsprojekt i kommunen med inriktning på kartläggning av vilka kontroller som finns i processen. Granskningen har även
omfattat stickprov avseende redovisning av exploateringstillgångar.
2.5.1.

Gjorda iakttagelser

Kommunens skrift avseende redovisning av exploaterings finns framtagen och bedömningen
är att denna efterlevs på ett tillfredsställande sätt. De stickprov som granskats i samband
med vår löpande granskning följer kommunens rutinbeskrivning. Ytterligare granskning
kommer att ske i samband med bokslutsgranskningen och avrapporteras i anslutning till den.
2.6.

Inköpsprocessen

Vi har gått igenom kommunens inköpsprocess och de kontroller som tillämpas i processen.
Sedan lagen med krav på e-faktura för nya upphandlingar införts ökar andelen e-fakturor till
kommunen, dessa utgör ca 94% av inkommande fakturor.
2.6.1.

Gjorda iakttagelser

Alla leverantörer som läggs upp hanteras av ekonomiadministratörer samt inköpscontroller
på upphandlingsenheten. Vi noterar att det är ett fåtal personer som har behörighet att
lägga upp leverantörer samt ändra fast data och att samtliga justeringar som görs beträffande en leverantör loggas. Vidare sker en kontroll av alla leverantörer innan registrering.
Det sker dock inte någon regelbunden uppföljning gällande ändring av fasta data. Ny rutin
har under hösten införts gällande utbetalningar med automatiserad hantering via elektroniskt sigill.
2.6.2.

Rekommendationer

Vi rekommenderar kommunen att regelbundet följa upp logglistor över förändringar av fasta
data. Detta genom att införa en rutin där dessa logglistor gås igenom månadsvis av en person som inte har behörighet att registrera uppgifter i systemet.
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2.7. Process för avstämningar samt att redovisa moms, skatter och avgifter
Vi har stickprovsvis granskat månadsvisa avstämningar av kassa och bank, kundfordringar,
leverantörsskulder och skattekontot. Vi har även granskat den redovisning av moms som
månadsvis lämnas till skatteverket.
2.7.1.

Gjorda iakttagelser

Månadsvisa avstämningar av kassa och bank, kundfordringar och leverantörsskulder utförs.
Rutinen för redovisning av moms, skatter och avgifter bedöms fungera tillfredsställande.
2.8. IT-miljö
2018 utfördes en utökad granskning av IT-miljö innefattande granskning av kommunens
generella IT-kontroller. Följande områden utvärderades; behörigheter, programändringsrutiner och övriga generella IT-kontroller. Specifik inriktning på granskningen har gjorts avseende affärssystemet Raindance.
2.8.1.

Gjorda iakttagelser

I samband med den utökade granskningen föreslogs att en rutin införs i Raindance där
systemförvaltaren en gång per år erhåller en lista från IT-avdelningen med behöriga användare för att kunna jämföra med användare i Raindance. Systemförvaltaren för Raindance
kommer att införa rutinen. Det är systemägaren och systemförvaltaren som är ansvariga
för rutinen kring kontroll av användare i sitt system. Rutinen genomfördes första gången
under 2020. Det finns även planer på att automatisera processen under andra halvan av
2021 beroende på hur det går och hur stora förändringar det innebär.

Göteborg den 16 december 2020

Hans Gavin
Certifierad kommunal revisor

Anna de Blanche
Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB

Ernst & Young AB
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2021-01-29

Kommunens revisorer
Till: Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Löpande granskning 2020
EY har som ett led i granskningen av den finansiella redovisningen sammanställt noteringar utifrån
granskning av intern kontroll i redovisningen under 2020. Den samlade bedömningen är att den
interna kontrollen kan förstärkas inom vissa områden. Granskningen täcker endast områden och
aspekter väsentliga för revisionen och är inte av sådan omfattning att den täcker in alla rutiner och all
intern kontroll.
Granskningsrapporten innehåller rekommendationer riktade till kommunstyrelsen.
•

•

•

•

Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med att förstärka bokslutsprocessen med
att säkerställa att fullständiga rutiner, instruktioner och anvisningar samt rutinbeskrivningar
innehåller de kontroller som utförs från centralt håll.
Vi rekommenderar kommunen att ta fram en formell rutin avseende lönehanteringen godkänd
av personalchef. Vi rekommenderar också att ändringar av grunddata regelbundet
kontrolleras.
Vi rekommenderar att arbetet med att förbättra den fysiska inventeringen av
anläggningstillgångar färdigställs och att rutiner införs gällande central uppföljning av att
dokumenterad inventeringskontroll slutförs. Bekräftelse bör i samband med del- och årsbokslut inhämtas från respektive förvaltning där man gått igenom anläggningsregistret och
vid behov initierar erforderliga justeringar.
Vi rekommenderar kommunen att regelbundet följa upp logglistor över förändringar av fasta
data. Detta genom att införa en rutin där dessa logglistor gås igenom månadsvis av en person
som inte har behörighet att registrera uppgifter i systemet.

Granskningsrapporten översänds till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.

Uddevalla den 29 januari 2021
Tomas Amlöv
Ordförande

Christian Persson
1:e vice ordförande

Carl-Johan Sernestrand
2:e vice ordförande

Tjänsteskrivelse

1(1)

Kommunledningskontoret

2021-02-02

Handläggare

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

Revisionsrapport - granskning av inköp och upphandling, del
av löpande granskning 2020
Sammanfattning

Kommunens revisorer har låtit granska kommunens arbete med direktupphandling och
avtalstrohet. Utifrån gjorda iakttagelser lämnas ett antal rekommendationer till
samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och socialnämnderna. Nämnderna har
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ska i sedvanlig ordning tillställas kommunfullmäktige för beslut.
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Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun granskat
kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet. Syftet har varit att fastställa om
kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i
enlighet med upprättade ramavtal.
Kommunen har skriftliga rutiner för direktupphandlingar. I granskningen framkommer att
efterlevnad av rutinerna är ett utvecklingsområde för styrelsen och nämnderna. Resultaten av
stickprovsgranskningen visar på flertalet avvikelser från både kommunens anvisningar och
lagen om offentlig upphandling vilket indikerar att arbetet med direktupphandlingar är ett
utvecklingsområde.
I granskningen framkommer även att efterlevnad av rutiner för att säkerställa avtalstrohet är
ett utvecklingsområde för både styrelsen och nämnderna. Resultaten av
stickprovsgranskningen visar på ett antal avvikelser. Stickprovsgranskningen visar bland
annat att avtal inte registrerats i avtalskatalogen i fem fall där detta varit tillämpligt.
Vår slutsats utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att
kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med
direktupphandlingar. Vidare är vår bedömning att samhällsbyggnadsnämnden delvis
säkerställt detta. Därtill är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden
delvis säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. Vi bedömer att
samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal.
Utifrån granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
• Vidta åtgärder för att stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om
offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs.

•

Se över användarvänlighet och rutiner för hanteringen av kommunens avtalskatalog.
Detta i syfte att tillse att katalogen hålls uppdaterad med samtliga tillämpliga avtal.

•

Säkerställa att rutiner utarbetas för hantering av inköp där undantag från lag om
offentlig upphandling samt kommunens riktlinjer av olika skäl kan vara aktuella.
Rekommendationen ställs till kommunstyrelsen mot bakgrund av de iakttagelser som
gjorts avseende socialnämnden.

Utifrån granskningen rekommenderar vi socialnämnden att:
• Vidta åtgärder för att stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om
offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs.
Utifrån granskningen rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att:
• Utveckla arbetet med direktupphandlingar så att kommunens egna rutiner efterlevs
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun har i årets risk- och väsentlighetsanalys
bedömt det som väsentligt att granska kommunens arbete med direktupphandling och
avtalstrohet. Bakgrunden till granskningen beskrivs i bilaga 1.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den utökade granskningen är att fastställa om kommunstyrelsen, socialnämnden,
och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. I
granskningen besvaras följande revisionsfrågor:


Har kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ett
ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar?
 Har kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt
avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal?
1.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna i denna granskning utgörs av:


Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § som reglerar styrelse och nämnders ansvar



Lag om offentlig upphandling (2016:1145) som reglerar inköp och upphandling för
offentliga organisationer



Kommunens riktlinjer och styrdokument avseende inköp och upphandling

Revisionskriterierna beskrivs mer utförligt i bilaga 2.
1.4. Metod
Granskningen har genomförts med dokumentstudier, intervjuer samt genom dataanalys och
stickprovsgranskning. Källförteckning framgår av bilaga 3. Samtliga intervjuade har getts
tillfälle att sakfelsgranska rapporten. Vi har genomfört en dataanalys av samtliga inköp som
genomförts av kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden under
perioden 2020-01-01 till 2020-08-31.
Syftet med dataanalysen har varit att identifiera antalet leverantörer som kommunen har utan
att det finns avtal. Utifrån dataanalysen har åtta till synes avtalslösa inköp per förvaltning valts
ut för att substansgranskas. Urvalet har genomförts strategiskt utifrån syftet att identifiera dels
direktupphandlingar dels inköp utanför avtal. En materialbegäran för de 24 inköpen har
översänts till förvaltningarna. Efter dokumentanalys har följdfrågor samt begäran om
kompletterande dokumentation skickats till förvaltningarna. Vi har därefter bedömt respektive
inköp utifrån den dokumentation och de svar som inkommit från förvaltningarna utifrån kraven
i kommunens egna riktlinjer och lagen om offentlig upphandling. Stickprovsgranskningen
redovisas i sin helhet i bilaga 4.
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2. Direktupphandling
Direktupphandling innefattas av färre regleringar än andra upphandlingsförfaranden och kan
användas i fall där värdet understiger direktupphandlingsgränsen. Den upphandlande
myndigheten (kommunen i detta fall) ska enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) dels
besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling, dels dokumentera
direktupphandlingar som överstiger 100 tkr. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att
motivera de beslut som har fattas under upphandlingen.
Kommunfullmäktige har antagit en upphandlings- och inköpspolicy1. Som komplement till
policyn har kommunledningskontoret tagit fram en tillämpningsanvisning för
direktupphandling. Anvisningen anger dokumentationskrav samt övriga krav som gäller för
direktupphandlingar över ett prisbasbelopp2.
I tabellerna 1–3 nedan redovisas resultaten av stickprovsgranskning avseende de tre
förvaltningarnas
direktupphandlingar.
Sammanlagt
har
11
direktupphandlingar
stickprovsgranskats. I tabellerna framgår stickprovsgranskningens kontrollpunkter.
Kontrollpunkterna grundar sig på kraven i kommunens tillämpningsanvisningar för
direktupphandling samt i lagen om offentlig upphandling.
2.1. Kommunstyrelsen
I tabell 1 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda
stickprovsgranskningen
omfattar
inköp
av
konsulter,
maskinservice
och
3
webutbildningslicenser. Avvikelser av olika slag har noterats för tre av fyra inköp.
Tabell 1. Resultat av stickprovsgranskning för kommunstyrelsens direktupphandlingar.
Kriterier

Ja

Nej

ET*

1. Tillåten direktupphandling**?

2

1

1

2. Skäl för inköp utanför avtal dokumenterat?

-

1

3

3. Konkurrensutsättning genomförd

-

3

1

4. Vid direktupphandling över 100 tkr: dokumenterat i
enlighet med LOU och kommunens anvisning?

-

3

1

5. Vid direktupphandling över 1 prisbasbelopp:
upphandlingsmodul använd?

-

3

1

6. Inköp av samma slag under direktupphandlingsgränsen?

3

-

1

7. Inköp av samma slag under tröskelvärde?

3

-

1

* Ej tillämpligt ** Det vill säga att inget avtal finns för varan/tjänsten

•

Inköp från en leverantör omfattandes 192 tkr fördelat på 1 faktura har inte
konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i
enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU.

1

Antagen 2013-10-09, senast reviderad 2015-09-09
Ett prisbasbelopp uppgår år 2020 till 47 300 kr.
3
Ett inköp avser en tävlingsavgift. Detta omfattas inte av stickprovets avgränsning till avtalstrohet utan
noteras som ET i tabellen.
2

5

•

Inköp från en leverantör omfattandes 179 tkr fördelat på 56 fakturor har inte
konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i
enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. Förvaltningen har själva identifierat
varan/tjänsten som lämplig att ha avtal för och har initierat en process för att påbörja en
upphandling.

•

Inköp från en leverantör omfattandes 191 tkr fördelat på 6 fakturor avser en
direktupphandling utanför avtal. Det vill säga att inköp från leverantören har genomförts
trots att kommunen har ett gällande avtal för varan/tjänsten. Skälen till varför inköp skett
utanför avtal har inte angetts eller dokumenterats. Direktupphandlingen är därtill inte
genomförd enligt kommunens anvisning avseende konkurrensutsättning och enligt
anvisningens och LOU:s krav på dokumentation.

•

Ovan beskrivna inköp överstiger ett prisbasbelopp. Enligt kommunens anvisning ska
kommunens direktupphandlingsmodul4 användas för att konkurrensutsätta inköpet i dessa
fall. Detta har inte skett för något av de tre inköpen. Inget av inköpen överstiger dock
direktupphandlingsgränsen eller tröskelvärdet.

2.1.1. Iakttagelser från intervju med ekonomichef, upphandlingschef samt inköp- och
upphandlingscontroller
I intervju uppges att kommunen bedöms ha en väldokumenterad direktupphandlingsprocess
och tydliga riktlinjer för detta. Kännedom ute i förvaltningen uppges vara god. Däremot finns
en medvetenhet kring att fastställda rutiner inte alltid följs. Ett arbete har påbörjats för att
revidera nuvarande direktupphandlingsmall. Syftet är att öka tydlighet och användarvänlighet.
Det sker ett aktivt arbete för att utbilda beställare. Utbildningar hålls två gånger per år och
anställda anmäler sig själva vid intresse och behov. Det finns en utbildning för inköp- och
upphandling generellt och en utbildning riktad mot direktupphandlingsutbildning specifikt. Det
är upphandlingsenheten som ansvarar för utbildningen.
Upphandlingsenheten har enligt uppgift inte ansvar eller resurser för att kunna bevaka eller
kontrollera kommunens alla direktupphandlingar. Beställare inom förvaltningarna kan dock
vända sig till förvaltningens inköpssamordnare eller till upphandlingsenheten för att få stöd.
Upphandlingsenheten kan också hjälpa till i enskilda fall. En utredning har genomförts som ser
över möjligheten att centralisera inköp- och upphandlingsorganisationen ytterligare. I intervju
beskrivs att en mer central organisation där direktupphandlingarna passerar
upphandlingsenheten skulle öka styrningen och kontrollen. I dagsläget ansvarar
förvaltningarna för stora delar av upphandlingsprocessen när det gäller direktupphandlingar,
och deltar i referensgrupper när det gäller ramavtal.
Ett arbete har även påbörjats för att implementera ett nytt beslutsstödsystem i kommunen.
Systemet ska ge bättre förutsättningar för löpande kontroll och analys av inköp.

4

Direktupphandlingsmodulen är ett systemstöd där en direktupphandling kan annonseras, inkomna
anbud öppnas, kontrolleras och utvärderas, samt val av leverantör genomföras.
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2.2. Socialnämnden
I tabell 2 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda
stickprovsgranskningen omfattar inköp av konsumentförpackningar, handledning och
skyddsutrustning. Avvikelser av olika slag har noterats i fyra av fem inköp.
Tabell 2. Resultat av stickprovsgranskning för socialnämndens direktupphandlingar.
Kriterier

Ja

Nej

ET

1. Tillåten direktupphandling**?

2

2

1

2. Skäl för inköp utanför avtal dokumenterat?

-

2

3

3. Konkurrensutsättning genomförd eller åberopande av
undantag i enlighet med kommunens anvisning och LOU?

-

4

1

4. Vid direktupphandling över 100 tkr: dokumenterat i enlighet
med LOU och kommunens anvisning?

-

4

1

5. Vid direktupphandling över 1 prisbasbelopp:
upphandlingsmodul använd?

-

4

1

6. Inköp av samma slag under direktupphandlingsgränsen?

1

3

1

7. Inköp av samma slag under tröskelvärde?

4

-

1

* Ej tillämpligt ** Det vill säga att inget avtal finns för varan/tjänsten

•

Inköp avseende skyddsutrustning från två leverantörer omfattandes 1,34 mnkr fördelat
på 14 fakturor respektive 441 tkr fördelat på 1 faktura har direktupphandlats trots att
gällande avtal funnits. Direktupphandlingarna har därtill inte konkurrensutsatts i
enlighet med kommunens anvisning eller dokumenterats i enlighet med kommunens
egen anvisning eller LOU. Inköpen överstiger direktupphandlingsgränsen.
Förvaltningen motiverar inköpen med att en extraordinär situation har förelegat på
grund av Covid-19. Avtalade leverantörer hade slut på varor och/eller kunde inte
leverera i tid. Förvaltningen hade enligt uppgift kontinuerlig kontakt med avtalad
leverantör. Skälen för att inköpen genomförts utanför avtal har inte dokumenterats. Vi
bedömer att akuta behov kopplade till hantering av Covid-19 kan utgöra ett giltigt skäl
för att direktupphandla nödvändig skyddsutrustning. Vi bedömer dock att undantag från
avtal, kommunens riktlinjer och LOU bör dokumenteras.

•

Inköp från en leverantör omfattandes 1,55 mnkr fördelat på 589 fakturor har inte
konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i
enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. Därtill överstiger inköpet
direktupphandlingsgränsen.

•

Inköp från en leverantör omfattandes 152 tkr fördelat på 9 fakturor har inte
konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i
enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. Enligt uppgift har ett avtal nu
upprättats för denna typ av tjänst.

•

Inköp från en leverantör omfattandes 77 tkr fördelat på 137 fakturor har
direktupphandlats. Enligt uppgift handlar det om varor från flertalet varugrupper och
därmed är sannolikheten låg att inköp inom en speciell varukategori överstiger ett
prisbasbelopp. En bedömning av inköpet har därför inte varit tillämpligt.
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2.2.1. Iakttagelser från intervju med Socialchef och administrativ chef
I intervju framkommer att förvaltningen saknar en inköpssamordnare. Ansvaret för inköp- och
upphandling är i dagsläget delat mellan flera olika medarbetare i förvaltningen. Förvaltningen
beskriver att det finns en risk avseende direktupphandlingar och lagstadgad
direktupphandlingsgräns och tröskelvärde. Dels handlar det om samordning och kontroll inom
förvaltningen, dels om samordning mellan förvaltningarna. Som tidigare nämnt pågår ett arbete
för att införa ett beslutsstödsystem vilket ska underlätta kontroll av direktupphandlingar och
beloppen på dessa. I dagsläget genomförs enskilda stickprovskontroller avseende
direktupphandlingar men ingen löpande kontroll. Tidigare år har direktupphandling ingått i
nämndens internkontrollplan och kontrollmoment genomförs inom ramen för
internkontrollarbetet. Förvaltningen har då gjort punktinsatser i olika verksamheter och för olika
inköpsområden. Utifrån genomförda kontroller har enligt uppgift dialog förts med den centrala
upphandlingsenheten om identifierade behov. För 2020 har inte direktupphandling ingått i
nämndens internkontrollplan.
Förvaltningen uppger att rutiner och riktlinjer är kända bland medarbetena. Det framförs
däremot att det finns problem med efterlevnaden av rutinerna. Till viss del uppges detta kunna
spåras till bristande användarvänlighet i den sökfunktion som finns i kommunens
avtalskatalog. Risken är att inköp genomförs som en direktupphandling istället för att avropas
från befintliga avtal.
Förvaltningen uppges ha god överblick över större inköpsområden. Förvaltningen har dock
mindre överblick och kontroll över de områden som rör mindre inköp och kostnader.
2.3. Samhällsbyggnadsnämnden
I tabell 3 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda
stickprovsgranskningen omfattar inköp av vägsalt och konstnärlig utsmyckning. Avvikelser
har noterats för ett av de två inköpen.
Tabell 3. Resultat av stickprovsgranskning för samhällsbyggnadsnämndens direktupphandlingar.
Kriterier

Ja

Nej

ET*

1. Tillåten direktupphandling**?

2

-

-

2. Skäl för inköp utanför avtal dokumenterat?

-

-

2

3. Konkurrensutsättning genomförd eller åberopande av
undantag i enlighet med kommunens anvisning och LOU?

1

1

-

4. Vid direktupphandling över 100 tkr: dokumenterat i enlighet
med LOU och kommunens anvisning?

1

1

-

5. Vid direktupphandling över 1 prisbasbelopp:
upphandlingsmodul använd?

-

1

1

6. Inköp av samma slag under direktupphandlingsgränsen?

2

-

-

7. Inköp av samma slag under tröskelvärde?

2

-

-

* Ej tillämpligt ** Det vill säga att inget avtal finns för varan/tjänsten

•

Inköp från en leverantör omfattandes 163 tkr fördelat på 5 fakturor har inte
konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i
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enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. Förvaltningen uppger att de inte hade
uppmärksammat att tidigare avtal löpt ut. Därav avropade förvaltningen mot det gamla
avtalet. Då inget avtal fanns utgör dessa inköp i praktiken direktupphandlingar.
2.3.1. Iakttagelser från intervju med enhetschef, ekonom samt inköpssamordnare
I intervju beskriver förvaltningen att rutiner och riktlinjer är kända bland medarbetena. Men
precis som i socialförvaltningen uppges även här att efterlevnad av rutinerna är ett
utvecklingsområde. Förvaltningen har en inköpssamordnare som medarbetare kan vända sig
till vid behov av stöd eller om de har frågor. Därtill framkommer att aktuella medarbetare
anmäls till de kommuncentrala utbildningarna som hålls två gånger årligen. Utbildningen anses
vara användbar. Däremot saknas inom utbildningen möjlighet för deltagarna att träna och testa
praktiska moment.
Inköpssamordnaren använder kommunens direktupphandlingsmodul och samarbetar med
upphandlingsenheten vid behov. I modulen anges vilka medarbetare som får genomföra
direktupphandlingar. För att få göra direktupphandlingar ska medarbetaren ha genomgått
utbildning. Enligt uppgift hålls listan med godkända medarbetare inte uppdaterad. Det
framkommer i intervju att samordnaren har begränsad möjlighet att bevaka de
direktupphandlingar som genomförs inom förvaltningen.
2.4. Vår bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med
direktupphandling. Av granskningen framkommer att det finns skriftliga rutiner för
direktupphandling. Resultatet av stickprovsgranskningen visar att det finns brister i
efterlevnaden av dessa rutiner. I intervju bekräftas också att efterlevnaden är ett
utvecklingsområde. Stickprovsgranskningen visar på avvikelser i tre av fyra granskade
direktupphandlingar som kommunstyrelsen genomfört. Avvikelserna inbegriper avsteg från
både kommunens egna anvisningar och lagen om offentlig upphandling. Vi noterar därutöver
att en direktupphandling genomförts trots att ett befintligt avtal borde ha nyttjats. Sammantaget
indikerar stickprovsresultatet att det finns brister i styrelsens arbete med direktupphandlingar.
Vi bedömer att socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med
direktupphandling. Resultatet av stickprovsgranskningen visar att det finns brister i
efterlevnaden av rutinerna. Detta framkommer även i intervju. Stickprovsgranskningen visar
på avvikelser i fyra av fem granskade direktupphandlingar som socialnämnden genomfört.
Avvikelserna inbegriper avsteg från både kommunens egna anvisningar och lagen om offentlig
upphandling. Sammantaget indikerar stickprovsresultatet att det finns brister i nämndens
arbete med direktupphandlingar.
Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt ett ändamålsenligt arbete med
direktupphandling. Av stickprovsgranskningen framkommer avvikelser från kommunens
riktlinjer och lagen om offentlig upphandling för en av de två direktupphandlingar som
samhällsbyggnadsnämnden genomfört. I intervju intygas också att efterlevnaden av rutiner är
ett utvecklingsområde. Sammantaget indikerar stickprovsresultatet att det finns risker i
nämndens arbete med direktupphandlingar.
Vi noterar att kommunens direktupphandlingsmodul ej använts för något av styrelsens och
nämndernas granskade inköp där det enligt kommunens anvisning varit tillämpligt. Vi
konstaterar att flera avvikelser i stickprovet avser direktupphandlingar där upprepade inköp
gjorts från leverantören. Detta visar att avvikelserna inte utgör enskilda tillfälligheter.
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3. Avtalstrohet
Avtalstrohet innebär att beställare i en organisation köper avtalade produkter från de
leverantörer organisationen har slutit avtal med. I tabell 4–6 nedan redovisas resultaten av
stickprovsgranskning avseende de tre förvaltningarnas avtalstrohet.
Genom dataanalys har vi identifierat alla inköp inom styrelsen och de två nämnderna som
genomförts under perioden 2020-01-01 till 2020-08-31. Vi har i dataanalysens nästa steg
identifierat samtliga inköp som inte kunnat matchas mot ett befintligt avtal i kommunens
avtalskatalog. Dataanalysen har resulterat i 15 194 identifierade inköp där avtal inte kunnat
matchas mot avtalskatalogen, av totalt 61 670 antal inköp under perioden.
Utifrån dataanalysen har vi genomfört ett urval för stickprovsgranskning av 14 inköp som inte
kunnat matchas med ett avtal. I stickprovsgranskningen har vi kontrollerat för om avtal i de 14
fallen finns trots att de inte varit inlagda i avtalskatalogen. Vi har också kontrollerat om
befintliga avtal nyttjats när tillämpligt för aktuell vara och tjänst. Slutligen har vi i
stickprovskontrollen granskat om inköpen som avropats från avtal har varit i enlighet med
avtalets omfattning. Slutligen har vi granskat om de avtal som identifierats varit giltiga vid tiden
för inköpen. Sammantaget syftar kontrollpunkterna i stickprovsgranskningen till att identifiera
risker kopplade till avtalstrohet i en vidare bemärkelse.
3.1. Kommunstyrelsen
Av tabell 4 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda
stickprovsgranskningen omfattar inköp av tekniker samt konsulter inom arkitektur, rekrytering
och IT. Avvikelser har noterats för fyra av fem inköp5. Samtliga avtal saknas i avtalskatalogen.
Tabell 4. Resultat av stickprovsgranskning för kommunstyrelsens avtalstrohet, sammanställning av
avvikelser.
Kriterier

Ja

Nej

ET*

1. Det tecknade avtalet återfinns i avtalskatalog?

-

3

2

2. Avtal avropat när tillämpligt för aktuell vara eller tjänst?

3

1

1

3. Inköp i enlighet med avtal?

2

1

2

4. Är använt avtal giltigt?

2

1

2

* Ej tillämpligt

•

Ett inköp om 191 tkr har skett utanför avtal. Det finns ingen dokumentation som anger
skälen till att inköpet gjorts utanför avtal.

•

Ett inköp om 353 tkr har avropats från ett avtal som inte längre är giltigt. Inköpet är
därmed inte i enlighet med avtal. Avtalet slöts med leverantör 2003 och har därefter
förlängts var tredje månad.

5

Ett inköp avser ett sponsoravtal. Detta omfattas inte av stickprovets avgränsning till avtalstrohet utan
noteras som ET i tabellen.
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3.1.1. Iakttagelser från intervju med ekonomichef, upphandlingschef samt inköp- och
upphandlingscontroller
Kommunen har en angiven process för att identifiera områden aktuella för avtal. Varje
förvaltning tar först fram en inköpsplan. Upphandling- och inköpscontroller tar utifrån
inköpsplanerna fram en kommungemensam inköpsplan inför kommande budgetår. Respektive
förvaltnings inköpsplan ses över och uppdateras kvartalsvis. Vid dessa möten deltar
upphandlingsenheten och representanter från respektive förvaltning. Arbetet med
inköpsplaner syftar till att stötta förvaltningarna i sin planering och prioritering samt att
identifiera förvaltningsövergripande behov.
Respektive förvaltning har ansvar för förvaltningsspecifika avtal upp till 600 tkr. Avtal över 600
tkr ska tecknas av upphandlingsenheten. Upphandlingsenheten ansvarar även för
förvaltningsövergripande avtal.
Respektive förvaltning ansvarar för att tecknade avtal följs. Upphandlingsenheten har enligt
uppgift inte möjligheten att kontrollera de olika förvaltningarnas avtalstrohet överlag, men
uppges göra enstaka kontroller av detta. I intervju framförs att en mer systematisk uppföljning
av avtalstrohet är ett utvecklingsområde för upphandlingsenheten. Det tidigare nämnda
beslutsstödsystemet (som beskrivs i avsnitt 2.1.1) uppges vara en viktig del i arbetet för ökad
uppföljning och kontroll.
3.2. Socialnämnden
Av tabell 5 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda
stickprovsgranskningen omfattar inköp av skyddsutrustning och insatser enligt socialtjänstlag
(SOL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avvikelser har noterats
för fyra av fem inköp6. Samtliga avtal saknas i avtalskatalogen.
Tabell 5. Resultat av stickprovsgranskning för socialnämndens avtalstrohet, sammanställning av
avvikelser.
Kriterier

Ja

Nej

ET*

1. Det tecknade avtalet återfinns i avtalskatalog?

-

2

3

2. Avtal avropat när tillämpligt för aktuell vara eller tjänst?

2

2

1

3. Inköp i enlighet med avtal?

2

-

3

4. Är använt avtal giltigt?

2

-

3

* Ej tillämpligt

•

Två inköp om 1,34 mnkr respektive 441 tkr har skett utanför gällande avtal. Skälen för
att inköpen genomförts utanför avtal har inte dokumenterats. Förvaltningen hänvisar till
den extraordinära situation som orsakats av Covid-19.

6

Ett inköp avser tjänst utförd av enskild med hänvisning till lagen om valfrihet (LOV). Detta inköp
omfattas inte av granskning utan noteras som ET i tabellen.
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3.2.1. Iakttagelser från intervju med Socialchef och administrativ chef
Förvaltningen beskriver att de tecknat avtal för verksamhetens största områden. Det
genomförs enligt uppgift därutöver ett löpande arbete för att identifiera fler områden som kan
vara aktuella för avtal.
Förvaltningen uppger att deras verksamhet förutsätter omfattande upphandlingar där
förvaltningen är i behov av mycket stöd. Samverkan med upphandlingsenheten beskrivs
fungera väl. Men upphandlingsenheten upplevs ha en hög belastning vilket föranlett att
förvaltningen istället tagit hjälp av konsulter i vissa större upphandlingar.
I intervju framkommer att det finns ett behov av att förtydliga roll- och ansvarsfördelningen
mellan förvaltning och upphandlingsenheten avseende både tecknandet- samt förvaltning av
avtal.
Avtalskatalogen identifieras som en bidragande faktor till bristande avtalstrohet då den enligt
uppgift inte är användarvänlig. Därtill uppges pågående pandemi ha haft stora konsekvenser
för verksamhetens inköp under 2020. I nuläget saknar förvaltningen en systematisk uppföljning
avseende avtalstrohet. Detta ses som ett utvecklingsområde. Likt upphandlingsenheten
identifierar förvaltningen införandet av beslutsstödsystemet som vara en viktig del i arbetet för
ökad uppföljning och kontroll.
3.3. Samhällsbyggnadsnämnden
Av tabell 6 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Genomförd
stickprovgranskning omfattar inköp av teknisk konsult och strategisk landskapsarkitekt,
hyresavtal och projekteringsarbete. Inga avvikelser har noterats för de sex inköpen.
Tabell 6. Resultat av stickprovsgranskning för samhällsbyggnadsnämndens avtalstrohet,
sammanställning av avvikelser.
Kriterier

Ja

Nej

ET*

1. Det tecknade avtalet återfinns i avtalskatalog?

-

-

6

2. Avtal avropat när tillämpligt för aktuell vara eller tjänst?

6

-

-

3. Inköp i enlighet med avtal?

6

-

-

4. Är använt avtal giltigt?

6

-

-

* Ej tillämpligt

3.3.1. Iakttagelser från intervju med enhetschef, ekonom samt inköpssamordnare
Av intervju framkommer att respektive avdelning arbetar för att identifiera behov och väsentliga
områden för avtal. Detta arbete ligger till grund för förvaltningens samlade inköpsplan som tas
fram av inköpssamordnaren. Inköpsplanen gås därefter igenom av inköpssamordnaren
tillsammans med förvaltningsledningen för att kartlägga behov och göra prioriteringar. Det
finns ett behov av att stärka denna process. I vissa fall saknas tydliga underlag från
avdelningarna vilket medför att behov inte identifieras i inköpsplanen. Likt socialförvaltningen
uppger samhällsbyggnadsförvaltningen att samverkan med upphandlingsenheten fungerar
väl. Upphandlingsenhetens höga belastning uppges dock medföra att förvaltningen inte alltid
får det stöd de behöver.
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3.4. Vår bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade
ramavtal. Stickprovsgranskningen visar på ett antal avvikelser. Bland avvikelserna återfinns
ett inköp som har genomförts som en direktupphandling trots att ett avtal för tjänsten funnits.
De i granskningen funna avvikelserna indikerar att arbetet för att säkerställa avtalstrohet är ett
utvecklingsområde.
Vi bedömer att socialnämnden delvis säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade
ramavtal. Av stickprovsgranskningen framkommer att två inköp skett utanför slutna avtal. De
av granskningen funna avvikelserna indikerar att arbetet för att säkerställa avtalstrohet är ett
utvecklingsområde.
Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade
ramavtal. Stickprovsgranskningen har inte visat på avvikelser.
Stickprovsgranskningen visar att avtal inte registrerats i avtalskatalogen i fem fall där detta
varit tillämpligt. Vi konstaterar att hanteringen av avtalskatalogen innebär en risk i styrelsens
och nämndernas arbete för avtalstrohet. Risken åskådliggörs genom att vi i
stickprovsgranskningen identifierat tre inköp som skett via direktupphandling istället för via de
befintliga avtal som tecknats för vara/tjänst.
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4. Samlad bedömning
4.1. Slutsatser
Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställt ett
ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar och att samhällsbyggnadsnämnden delvis
säkerställt detta. I granskningen framkommer att det finns rutiner som reglerar hur
direktupphandlingar ska genomföras men att dessa och även lag om offentlig upphandling i
bristande utsträckning har efterlevts enligt resultatet av genomförd stickprovsgranskning.
Vidare är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis säkerställt
avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal och att samhällsbyggnadsnämnden säkerställt
detta. Vi konstaterar att hanteringen av avtalskatalogen utgör ett utvecklingsområde i arbetet
med avtalstrohet.
4.2. Bedömning utifrån revisionsfrågorna
Revisionsfrågor

Bedömning

Har kommunstyrelsen, socialnämnden och
Kommunstyrelsen och socialnämnden har inte säkerställt
samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ett
ett ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar.
ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar? Samhällsbyggnadsnämnden har delvis säkerställt ett
ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar.
Kommunen har skriftliga rutiner för direktupphandlingar.
I
intervjuer
uppges
efterlevnad
vara
ett
utvecklingsområde för styrelse och nämnder. Resultaten
av stickprovsgranskningen visar på flertalet avvikelser
från både kommunens anvisningar och LOU vilket
indikerar att arbetet med direktupphandlingar är ett
utvecklingsområde.
Har kommunstyrelsen, socialnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden säkerställt
avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal?

Kommunstyrelsen och socialnämnden har delvis
säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade
ramavtal. Samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt
avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal.
Granskningen visar att kommunen har rutiner för att
säkerställa avtalstrohet. I intervjuerna uppges
efterlevnad av rutinerna vara ett utvecklingsområde för
både styrelsen och nämnderna. Resultaten av
stickprovsgranskningen visar på ett antal avvikelser vilket
indikerar att arbetet med avtalstrohet kan utvecklas.
Stickprovsgranskningen visar att avtal inte registrerats i
avtalskatalogen i 5 fall där detta varit tillämpligt.
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4.3. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer
Under granskningen har vi identifierat förbättringsområden och våra rekommendationer
framgår nedan. Rekommendationer lämnas då revisorerna iakttagit brister inom ramen för
granskningen. Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra verksamheten.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:

•

Vidta åtgärder för att stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om
offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs.

•

Se över användarvänlighet och rutiner för hanteringen av kommunens avtalskatalog.
Detta i syfte att tillse att katalogen hålls uppdaterad med samtliga tillämpliga avtal.

•

Säkerställa att rutiner utarbetas för hantering av inköp där undantag från lag om
offentlig upphandling samt kommunens riktlinjer av olika skäl kan vara aktuella.
Rekommendationen ställs till kommunstyrelsen mot bakgrund av de iakttagelser som
gjorts avseende socialnämnden.

Vi rekommenderar socialnämnden att:

•

Vidta åtgärder för att stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om
offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs.

Vi rekommenderar samhällsbyggnadsnämnden att:

•

Utveckla arbetet med direktupphandlingar så att kommunens egna rutiner efterlevs

Göteborg den 27 januari 2021

Karin Iveroth
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Thomas Edin
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Liselott Daun
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1: Bakgrund
Kommunrevisionen har beslutat om en tillkommande utökad granskning av kommunens arbete
med direktupphandling och avtalstrohet inom ramen för den löpande granskningen 2020.
I lagen om offentlig upphandling (LOU) regleras de inköp som görs av offentliga organisationer.
Med offentlig upphandling avses enligt LOU de åtgärder som vidtas av en upphandlande
myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster och
byggentreprenader. I de fall en upphandlade myndighet har tecknat avtal ska avrop ske från
ramavtalet. Om ramavtal saknas kan en så kallad direktupphandling göras. Med
direktupphandling avses en upphandling utan krav på att anbudet ska ske i en särskild form.
Direktupphandling får genomföras om 1) upphandlingens värde inte överstiger
direktupphandlingsgränsen 2) i vissa särskilda situationer som anges i lagen eller 3) om det
finns synnerliga skäl.
I Uddevalla kommun ansvarar respektive nämnd för upphandling av varor och tjänster inom
sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelsen ansvarar för samordning och genomförande av
alla kommun- och koncernövergripande upphandlingar.
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Bilaga 2 - Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna i denna granskning utgörs av:

Kommunallagen (KL 2017:725)
Av 6 kap 6 § framgår att nämnderna ansvarar för att var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Upphandlingslagstiftning
Offentlig upphandling styrs av ett antal olika lagar som reglerar på vilket sätt det offentliga ska
göra sina upphandlingar. De olika lagarna tar sikte på olika typer av upphandlingar beroende
på bland annat vem det är som gör inköpen och vad som köps in. För denna granskning är
aktuell lagstiftning Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) samt Lagen om
upphandling inom försörjningssektorerna (LUF 2016:1146).
LOU gäller för all offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som inte
omfattas av någon annan upphandlingslag eller av något specifikt undantag som gäller i den
enskilda upphandlingen. LUF gäller som huvudregel för upphandling av varor, tjänster och
byggentreprenader som genomförs av aktörer som bedriver verksamhet inom
försörjningssektorerna – vatten, energi, transporter och posttjänster. En förutsättning är att det
som köps in är kopplat till just den verksamhet som faller in under LUF.
I vissa fall kan en upphandlande myndighet bedriva verksamhet inom ramen för flera av
upphandlingslagarna. Det som avgör om upphandlingen ska göras enligt LOU eller enligt LUF
beror på vilken typ av verksamhet myndigheten eller enheten bedömer överväger i kontraktet.
Om det inte är möjligt att avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen avser ska
myndigheten eller enheten tillämpa LOU.
Tröskelvärden
Olika bestämmelser gäller beroende på om upphandlingens värde är över eller under de så
kallade tröskelvärdena7. Om upphandlingen överstiger tröskelvärdet gäller de direktivstyrda
delarna av lagarna, det vill säga de regler som är gemensamma för hela EU:s inre marknad.
För att veta om en upphandlings värde är över eller under tröskelvärdena och vilka regler som
ska användas måste upphandlingens totala värde alltid uppskattas. När de direktivstyrda
reglerna är tillämpliga kan upphandlande myndigheter välja mellan öppet förfarande, selektivt
förfarande, förhandlat förfarande, konkurrenspräglad dialog eller förfarande för inrättande av
innovationspartnerskap. Huvudregeln vid upphandling enligt LOU är att öppet förfarande eller
selektivt förfarande ska användas. Övriga förfaranden får användas i vissa fall. Enligt LUF är
huvudregeln att öppet, selektivt eller förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad dialog ska
användas.
Regler för upphandlingar som inte omfattas av EU-direktiven, det vill säga upphandlingar
under tröskelvärdena och upphandlingar av sociala och andra särskilda tjänster, finns i 19
7

Tröskelvärde för varor och tjänster: 2 197 545 kr
Tröskelvärde för byggentreprenad: 54 938 615 kr
Tröskelvärde sociala tjänster: 7 701 675 kr
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kapitlet LOU och LUF. Dessa regler kallas ibland för nationella upphandlingsregler. När de
nationella reglerna är tillämpliga kan upphandlande myndigheter välja mellan att genomföra
ett förenklat förfarande eller ett urvalsförfarande. I vissa undantagsfall kan man även
direktupphandla.
Direktupphandling, undantag och dokumentationsplikt
Vid direktupphandling finns inga särskilda formkrav eller krav på annonsering. För att kunna
avgöra om direktupphandling får användas eller om en annonserad upphandling ska göras
måste man räkna samman alla direktupphandlingar av samma slag som man har gjort eller
planerar att göra under räkenskapsåret.
Av LOU/LUF framgår att den upphandlande myndigheten ska besluta om riktlinjer för
användning av direktupphandling och dokumentera hur direktupphandlingar genomförs.
Upphandlande myndigheter ska dokumentera hur upphandlingar som överstiger 100 000
kronor har genomförts. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera de beslut som har
fattas under upphandlingen.
Direktupphandling får användas i tre situationer:
om upphandlingens värde är under direktupphandlingsgränsen8
 om förutsättningarna för förhandlat förfarande utan förgående annonsering är uppfyllda
 om det finns synnerliga skäl


Vid direktupphandling över direktupphandlingsgränsen görs ett undantag från lagens krav på
annonsering och öppen konkurrens. Undantag ska därför tolkas restriktivt och den som
åberopar undantaget som ska visa på omständigheter som gör undantaget tillämpligt. Om en
upphandlande myndighet anser sig har rätt att tillämpa en undantagsregel ligger bevisbördan
alltså på myndigheten. Utöver detta finns ytterligare ett antal undantagsbestämmelser som
innebär att upphandlingsreglerna inte behöver tillämpas vid vissa typer av inköp.
Dokumentationsplikten i upphandlingsreglerna innebär att upphandlande myndigheter ska
dokumentera omständigheter av betydelse om upphandlingen överstiger 100 000 kronor.
Konkurrensverket bedömer att följande uppgifter bör dokumenteras:








Den upphandlande myndighetens eller enhetens namn och organisationsnummer
Avtalsföremålet
Avtalets löptid och uppskattade värde samt när avtalet ingicks
Om och hur konkurrensen togs till vara
Vilka leverantörer som tillfrågades och hur många som lämnade anbud
Vilken leverantör som tilldelades avtalet
Det viktigaste skälet för tilldelningen

Välfärdstjänster
Från och med den 1 januari 2019 gäller särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster
vars värde beräknas understiga 7,7 miljoner kronor. Kortfattat innebär reglerna att
upphandlingen som huvudregel ska annonseras, men i övrigt behöver myndigheten inte
tillämpa något särskilt förfarande. Den upphandlande myndigheten kan alltså själv bestämma
hur upphandlingen ska genomföras eller välja att tillämpa ett reglerat upphandlingsförfarande.
Dessutom behöver de grundläggande upphandlingsprinciperna (exempelvis likabehandlingsoch öppenhetsprincipen) bara tillämpas om en upphandling av välfärdstjänster under
8

615 312 kr
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tröskelvärdet bedöms ha ett bestämt gränsöverskridande intresse, det vill säga att
upphandlingen är intressant för leverantörer etablerade inom EU och inte bara Sverige.
I bilaga 2a i LOU finns en förtäckning av de välfärdstjänster som avses samt tillhörande CPVkod. Samma dokumentationsplikt gäller för upphandling av välfärdstjänster. Det är därför
viktigt att det tydligt framgår i dokumentationen vilken välfärdstjänst som avses.
Ramavtal
Ramavtal för köp av varor eller tjänster ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter
och en eller flera leverantörer. Syftet är att bestämma villkoren som ska gälla för framtida
kontraktstilldelningar under en bestämd tidsperiod. Genom ramavtal kan upphandlande
myndigheter tilldela kontrakt när behov uppstår, utan att nya upphandlingar behöver göras.
Tilldelning av kontrakt i enlighet med ett ramavtal kallas för avrop. Bestämmelser om hur
ramavtal ska upphandlas och användas finns i LOU och LUF. Reglerna gäller för
upphandlingar över och under tröskelvärdena. De bestämmelser som gäller för ramavtal enligt
LUF är mer flexibla än de som gäller enligt LOU.
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Bilaga 3 - Källförteckning
Dokument
• Avtal och avtalstrohet
• Beställa – information
• Checklistor och mallar
• Delegationsordning för respektive nämnd
• Inköp- och upphandlingsprocessen
• Inköp under ett prisbasbelopp
• Internkontrollplan för respektive nämnd
• Leverantörsregister – rutiner
• Tillämpningsanvisning för direktupphandling
• Upphandlings och inköpspolicy för Uddevalla kommun
Intervjuer9
• Socialchef tillsammans med administrativ chef, 2020-09-25
• Enhetschef samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med ekonom och
inköpssamordnare, 2020-09-25
• Ekonomichef tillsammans med upphandlingschef och inköp- och
upphandlingscontroller, 2020-09-25

9

Intervjuerna genomfördes digitalt
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Bilaga 4 – Bedömning av stickprov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Avtal återfinns i avtalskatalog
Att avtal avropats när det är tillämpligt för aktuell vara eller tjänst
Är använt avtal giltigt
Har inköp genomförts i enlighet med avtal
Direktupphandling utanför avtal
Skäl för inköp utanför avtal dokumenterade
Konkurrensutsättning genomförd eller åberopande av undantag i enlighet med
kommunens anvisning och LOU
Vid direktupphandling över 100 tkr: dokumenterat i enlighet med LOU och kommunens
anvisning
Vid direktupphandling över 1 prisbasbelopp: upphandlingsmodul använd
Inköp av samma slag över direktupphandlingsgränsen
Inköp av samma slag över tröskelvärde
Avtalstrohet

Nämnd

Belopp

1

KS

2
3
4

Direktupphandling

550 000 kr

1
-

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

KS

353 015 kr

✕

✓

✕

✓

-

-

-

-

-

-

-

KS

1 404 760 kr

✕

✓

✓

✓

-

-

-

-

-

-

-

KS

64 493 kr

✕

✓

✓

✓

-

-

-

-

-

-

-

5

KS

315 000 kr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

KS

192 000 kr

-

-

-

-

-

-

✕

✕

✕

✓

✓

7

KS

178 553 kr

-

8

KS

190 550 kr

ET

-

-

-

-

-

✕

✕

✕

✓

✓

✕

-

✕

✕

✕ ✕

✕

✕

✓

✓

-

-

-

9

SOC

21 675 751 kr

✕

✓

✓ ✓

-

-

-

-

10

SOC

7 314 172 kr

✕

✓

✓ ✓

-

-

-

-

-

-

-

11

SOC

1 338 544 kr

ET

✕

✕

✕

✕

✕ ✕

✕

✕

✕

✓

12

SOC

1 551 895 kr

-

-

-

-

-

-

✕

✕

✕

✕

✓

13

SOC

151 536 kr

-

-

-

-

-

-

✕

✕

✕

✓

✓

-

-

Bedömning
Ingen bedömning

Ingen bedömning

14

SOC

76 695 kr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingen bedömning

15

SOC

517 522 kr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingen bedömning

16

SOC

440 680 kr

ET

✕

✕

✕

✕

✕ ✕

✕

✕

✕

✓

17

SBN

10 561 266 kr

ET

✓

✓

✓

-

-

-

-

-

-

-

18

SBN

4 351 024 kr

ET

✓

✓

✓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

SNB

3 576 930 kr

ET

✓

✓

✓

-

-

20

SNB

674 744 kr

ET

✓

✓

✓

-

-

-

-

21

SNB

4 314 893 kr

ET

✓

✓

✓

-

-

-

-

-

-

-

22

SNB

339 086 kr

ET

✓

✓

✓

-

-

-

-

-

-

-

SNB

162 503 kr

-

-

-

-

-

-

✕

✕

✕

✓

✓

SNB

277 000 kr

-

-

-

-

-

-

✓

✓

ET

✓

✓

23
24
ET
-

Ej tillämpbart
Ingen bedömning har gjorts
Större avvikelser
Mindre avvikelser
Inga noteringar
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2021-02-02

Kommunens revisorer
Till: Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Granskning av kommunens arbete med direktupphandling och
avtalstrohet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en granskning
av kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet. Syftet har varit bedöma om
kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i enlighet
med upprättade ramavtal.
Slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att kommunstyrelsen
och socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar. Vidare är vår
bedömning att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt detta. Därtill är vår samlade bedömning
att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade
ramavtal. Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt avtalstrohet i enlighet med
upprättade ramavtal.
Kommunen har skriftliga rutiner för direktupphandlingar. I intervjuer uppges efterlevnad av rutinerna
vara ett utvecklingsområde för styrelsen och nämnderna. Resultaten av stickprovsgranskningen visar
på flertalet avvikelser från både kommunens anvisningar och lagen om offentlig upphandling vilket
indikerar att arbetet med direktupphandlingar är ett utvecklingsområde.
I granskningen framkommer även att efterlevnad av rutiner för att säkerställa avtalstrohet är ett
utvecklingsområde för både styrelsen och nämnderna. Resultaten av stickprovsgranskningen visar på
ett antal avvikelser. Stickprovsgranskningen visar bland annat att avtal inte registrerats i
avtalskatalogen i fem fall där detta varit tillämpligt.
Granskningsrapporten innehåller rekommendationer till kommunstyrelsen, socialnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden och översänds med önskemål att erhålla svar på vilka åtgärder som ämnar
vidtas med anledning av rekommendationerna som redovisas i rapporten. Svar önskas elektroniskt
till thomas.edin@se.ey.com senast 2021-05-03.

Uddevalla den 2 februari 2021

Tomas Amlöv
Ordförande

Christian Persson
1:e vice ordförande

Carl-Johan Sernestrand
2:e vice ordförande

Hej!
Jag vill härmed avsäga mitt uppdrag som ersättare för Sverigedemokraterna i
kommunfullmäktige, då jag flyttar till annan ort.
Med vänliga hälsningar Teodor Winter.
Sverigedemokraterna Uddevalla.

Från: Markus Klasson <
>
Skickat: den 19 december 2020 12:31
Till: Sebastian Johansson <sebastian.johansson@uddevalla.se>
Ämne: Avsägelse Nämndeman
Hej!
Jag vill härmed lämna in min avsägelse från uppdraget som nämndeman i Uddevalla tingsrätt.

Med vänliga hälsningar
Markus Klasson
______________________

Tjänsteskrivelse
2020-11-30

Handläggare

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

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2021
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga anmälningsärendena till handlingarna
Vänortskommittens protokoll 2020-11-12
Kommunala rådet för äldre protokoll 2020-12-03
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning protokoll 2020-12-03
Demokratiberedningens protokoll, 2020-12-03
Ungdomsfullmäktiges protokoll, 2020-12-15
2019/926
Per Andersson föreslår i ett medborgarförslag att övergångsstället mellan
småbåtshamnen och samhällssidan (gamla E6 f.d. Shell) ska förbättras med skyltning
och belysning. Trafikverket är väghållare och ansvarar således för väg 680 genom
Ljungskile, det är således Trafikverkets ansvar. Kommunen är väghållare för gångbron
över motorvägen (E6) och ansvarar för skötsel av bland annat växtlighet på denna.
Kommunstyrelsens beslutar att med ovan anse medborgarförslaget besvarat.
2020/638
Marcus Gerd har inkommit med medborgarförslag om att åtgärda staketet på gångbron
vid Furuhall då det enligt förslagsställaren finns en glipa vid marknivån som gör att
barn och hundar kan ta sig igenom. Väghållare för den aktuella bron är Trafikverket och
den faller således inte under kommunens ansvar. Förslagsställaren rekommenderas att
framföra synpunkterna till Trafikverket. Kommunstyrelsens beslutar att med ovan anse
medborgarförslaget besvarat.
2019/831
Peter Kloth föreslår att kommunen i samarbete med vägverket bygger en rörtunnel
under länsväg 172 och tar över belysningen i Lane. Det blir då säkrare att ta sig till
fritidsgården Lanegården då länsväg 172 är tungt trafikerad.
Väg 172 är en statlig väg vilket betyder att Trafikverket ansvarar för trafiksäkerheten.
Västra Götalandsregionen ansvarar för utvecklingen av det statliga vägnätet i länet och
upprättar planer för transportinfrastrukturens utveckling. Kommunledningskontoret

1(5)
Dnr KS

2021/00001

Tjänsteskrivelse
2020-11-30

vidarebefordrar medborgarförslaget till Trafikverket. Kommunstyrelsen beslutar att med
hänvisning till tjänsteskrivelsen anse medborgarförslaget besvarat.
2020/647
Förslagsställaren föreslår en tågperrong i höjd med Rimnersområdet. Järnvägen och
dess utveckling är ett statligt ansvar vilket innebär att det är Trafikverket och inte
kommunen som skulle bygga ett eventuellt nytt tågstopp vid Rimnersområdet. Västra
Götalandsregionen, som är länets kollektivtrafikmyndighet, har nyligen i utredningen
”Målbild Tåg 2028” lämnat förslag till en utvecklad tågtrafik med Västtågen. Ett av
förslagen handlar om att utöka tågtrafiken mellan Göteborg och Uddevalla via
Trollhättan och att förlänga dessa tåg till Munkedal/Strömstad. Detta förslag ligger
alltså i linje med förslagsställarens önskemål. Den föreslagna tågtrafiken via
Älvsborgsbanan ska vara ett komplement till tågtrafiken på södra Bohusbanan vilket
sammantaget skapar fler resmöjligheter mellan bl.a. Uddevalla och Göteborg. Någon ny
hållplats för tåg planeras dock inte vid Rimnersområdet. Tågen kommer inte heller att
stanna i t.ex. Väne-Ryr. Skälet är att restiden inte ska påverkas negativt vilket har
betydelse för resandet totalt på linjen.
Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till detta anse medborgarförslaget
besvarat.
2020/7
Rapport från socialnämnden om ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL och LSS, under 2020, kvartal 4
2020/509
Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag om en önskan till ett rullstolsvänligt
utegym vid Bjursjön. Hon föreslår att man tar bort träplattan som är 4 cm hög, vid varje
station på det nuvarande utegymmet. På så vis kan man som rullstolsburen ta sig upp på
stationen på egen hand utan hjälp. Förvaltningen föreslår att man istället fäster en bockad
plåt på de befintliga trätrallarna. Det finns 10 stationer vid utegymmet och detta skulle kosta
ca. 2 500 kr/station, allt inkluderat. Åtgärden ryms inom befintlig budget och anses ligga i
linje med planen för vårt planerade underhåll.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att anpassa utegymmet
enligt förvaltningens förslag samt att med detta anse medborgarförslaget vara besvarat
2020/418
Medborgarförslag har inkommit om hinderbana/ skogsaktivitet för barn. Förslagsställaren
föreslår att det ska byggas en hinderbana i ett skogsområde nära Källdal för att locka barn ut
i naturen. Platsen som föreslås är kommunägd och allmän plats enligt detaljplanen. I
området finns en del fornlämningar som kan försvåra angörandet av en aktivitetspark.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är angeläget att ta hand om de 60-tals

2(5)
Dnr KS 2021/00001

Tjänsteskrivelse
2020-11-30

aktivitetsytor som finns innan ställningstagande görs om ytterligare aktivitetsyta och avslår
därmed förslaget.

2020/494
Bengt Arne Runnerström föreslår i ett medborgarförslag att Uddevalla kommun ska bygga
om Walkesborgsbadet och Gamla Idrottshallen till ett fritidsbåtsmuseum.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget att bygga om
Walkesborgsbadet och Gamla Idrottshallen till ett friluftsbåtsmuseum.

2020/260
Medborgarförslag där kunden önskar småbarnsgungor och lampor på lekplatsen vid
Opalvägen. Förslaget om belysning överensstämmer med förvaltningens planer om att förse
kommunens lekplatser med belysning. Vad gäller medborgarens önskemål om
småbarnsgungor så finns det redan ett flertal vippgungor för små barn på lekplatsen.
Förvaltningen har inte för avsikt att installera fler gungor. Samhällsbyggnadsnämnden
beslutar att anse medborgarförslaget besvarat
2020/55
Medborgarförslag om att synkronisera ljussignaler på övergångsställen vi KampenhofKungsgatan så att gående över vid grönt ljus ska hinna över hela Västerlånggatans bredd.
Samhällsbyggnadsnämnden avslår begäran om att förlänga tiderna för grönt ljus för gående.
Framkomligheten för kollektiv- och fordonstrafik har högre prioritetför att inte öka
köbildningen på huvudstråken genom Uddevalla centrum.

Dok. 310121
Protokoll från Uddevalla Hamnterminal extra bolagsstämma 2020-11-30 inklusive
verksamhetsplan 2021-2023 och budget 2021
Dok. 310122
Protokoll från SwanFalk Shipping AB extra bolagsstämma 2020-11-30 inklusive
verksamhetsplan 2021-2023 och budget 2021
Dok. 310274
Skrivelse från Funktionsrätt Uddevalla om ny beräkningsmodell för färdtjänstresor.
2019/354
Förvaltningsrättens dom 2020-12-11 gällande överklagan av kommunfullmäktiges
beslut att införa arvode för gruppledarna. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
310435
Redovisning och protokoll från HSN om undersökningen Hälsa på lika villkor
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2020/475
Mattias Öman har inkommit med medborgarförslag om att Myntsamlarens samfällighet
vill överta lekplatsen Myntslingan samt Silvermyntsgränd. Övertagandet ska ske i
befintligt skick vilket gör att kommunen kan avsäga sig ansvaret kring lekplatsen.
Kommunfullmäktige antog 2016 den lekplatsutredning som
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar efter idag. Bakgrunden till att utredningen togs
fram var för att kommunen ville ha färre lekplatser men i bättre skick. Kommunen kan
inte överlåta ansvar för anläggningar på kommunal mark allmän plats till privata
aktörer. Kommunen kan därför heller inte friskriva sig från ansvaret om något på
platsen skulle gå sönder med personskada som följd. Samhällsbyggnadsnämnden
beslutar att avvakta med rivning av lekplatsen på myntslingan till dess att förvaltningen
har gjort en översyn av lekplatsplanen, att hänskjuta frågan om en översyn av
lekplatsplanen till den ordinarie budgetprocessen, samt att därmed anse
medborgarförslaget besvarat.
2020/526
Ett medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 680 i Ljungskile vid
övergångsstället i anslutning till gångbron har inkommit. Förslaget är att man överväger
vilka möjligheter som finns för trafiksäkerhetshöjande åtgärder och därefter snarast
genomför dessa. Några alternativ skulle kunna vara fartgupp, fartkamera, sänkt
hastighetsbegränsning, blinkande ljus och borttagande av växtlighet på bron för att
förbättra sikten. Genom förslagsställarens kontakt med Trafikverket har det framkommit
att ansvaret för dessa typer av åtgärder delas mellan kommunen, Trafikverket och
Länsstyrelsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning är att flera träd och buskar
på gång- och cykelbron behöver beskäras/klippas. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att beskära erforderlig mängd träd och
buskar på gång- och cykelbron för att på så sätt förbättra trafiksituationen vid
övergångsstället i korsningen väg 680/Vällebergsvägen, att översända
medborgarförslaget jämte tjänsteskrivelsen till berörda enheter på Trafikverket och
länsstyrelsen för kännedom, och med hemställan om överläggningar i enlighet med
förslagets intentioner att i övrigt anse medborgarförslaget besvarat.
2020/587
Erik Bergström föreslår i sitt medborgarförslag att gång- och cykelvägen utmed
Fjällvägen ska separeras med linje- och vägmarkering. Orsaken är att Fjällvägen är
starkt trafikerad med gångare, mopeder samt tramp- och elcyklar. Enligt
trafikförordningen ska gående om möjligt gå till vänster i färdriktningen när de
använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att genom att följa reglerna för gående på
gemensamma gång- och cykelbanedelar så skapar man sig som gående tillräckligt
utrymme i sidled till cyklister och mopedister man möter. Samhällsbyggnadsnämnden
beslutar att avslå medborgarförslaget.
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2019/737
Ett medborgarförslag har inkommit innebärande att vaccinering mot covid 19 ska ske
genom att sjukvårdspersonal åker runt och vaccinerar invånare istället för att dessa ska
ta sig till annan plats för vaccinering, bl.a. i syfte att undvika smittorisk.
Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
Distribution av vaccin mot covid 19 är i första hand regionernas ansvar.
Kommunstyrelsen beslutar att skicka medborgarförslaget till Västra Götalandsregionen.
2019/742
Ulf Larsson har inkommit med medborgarförslag om att utnyttja mer biogas för
kommunens fordon. Förslaget motiveras med att biogas reducerar Co2 med 95%
jämfört med bensin och att kommunen ska utnyttja produktionsanläggningar på närmare
håll än att köra köksavfall till Linköping. I nuvarande energiplan är en av åtgärderna att
prioritera el- och gasfordon när sådana alternativ finns för kommunens
verksamhetsfordon. Idag har kommunen 46 gasfordon och skulle gärna vilja ha fler,
men det är få tillverkar att köpa gasfordon från. Efter en upphandling under 2020
kommer matavfallet från årsskiftet 20/21 att levereras till en anläggning inom Västra
Götaland. Kommunstyrelsen beslutar att med ovanstående anse medborgarförslaget
besvarat.
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Statistikrapport, enligt 16 kap 6 h§ Sol, till kommunfullmäktige av gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Sol
)!(
o

Beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum.
Beslut som inte har verkställts på nytt inom 3 månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Avser rapportering för period:
Ar:

~o~

10
D

20

30

4)(

50

Det finns inga ej verkställda beslut att rapportera denna period

Uppgifterna i rapporten är avidentifierade och rapportering sker en gång per kvartal.

Datum för
beslut/avbrott
2019-07-08
2019-11-19
2019-11-26
2019-12-23
2019-11-28
2020-01-09
2020-02-12
2020-02-17
2020-02-20
2020-03-16
2020-03-17
2020-03-18
2020-03-18
2020-03-23
2020-03-23
2020-03-23

Person

Vilken typ av insats

Ex1 , 2,3

21/19
3/20*
4/20
5/20
6/20
7/20
8/20
9/20
10/20
11/20
12/20
13/20
14/20
15/20
16/20
17/20

Särskilt boende för äldre
Särskilt boende för äldre
Särskilt boende för äldre
Särskilt boende för äldre
Särskilt boende för äldre
Särskilt boende för äldre
Särskilt boende för äldre
Särskilt boende för äldre
Särskilt boende för äldre
Särskilt boende för äldre
Särskilt boende för äldre
Särskilt boende för äldre
Särskilt boende för äldre
Särskilt boende för äldre
Särskilt boende för äldre
Särskilt boende för äldre

Kvinna/
flicka

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Man/
pojke

x
x
x

x

l

Datum för
beslut/avbrott

Person

2020-04-03
2020-04-14
2020-04-16
2020-05-19

19/20
20/20
21/20
22/20

Vilken typ av insats

Ex1,2,3

Särskilt boende för äldre
Särskilt boende för äldre
Särskilt boende för äldre
Särskilt boende för äldre

Kvinna/
flicka

Man/
pojke

x
x
x

-

-

x -

S"i'.l 2o2o()_3'--(

Statistikrapport, enligt 28 h § LSS, till kommunfullmäktige av gynnande beslut enligt 9 § LSS
)( Beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum.
)( Beslut som inte har verkställts på nytt inom 3 månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Avser rapportering för period:
Ar:

cJj)(l.fJ

10
D

20

3D

4~

50

Det finns inga ej verkställda beslut att rapportera denna period

Uppgifterna i rapporten är avidentifierade och rapportering sker en gång per kvartal.

Datum för
beslut/avbrott

Ex1,2 , 3

2017-08-22
2017-11-06
2019-04-12
2019-01-17
2019-06-12
2019-09-30
2019-10-14
2019-11-12
2019-12-12
2019-12-18
2019-12-19
2019-12-27
2019-12-11
2020-01-09
2020-01-22
2020-02-03
2020-02-06

1/18
4/18
32/19
1/20
2/20
6/20
7/20
10/20
13/20
14/20
16/20
18/20
19/20
20/20
23/20
24/20
25/20

Person

Vilken typ av insats
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna
Ledsagarservice
Daqliq verksamhet
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Ledsagarservice
Avlösarservice i hemmet
Boende vuxna
Daglig verksamhet
Kontaktperson
Daglig verksamhet
Ledsagarservice
Kontaktperson
Daqliq verksamhet
Dagliq verksamhet

Kvinna/
flicka

x

x
x
x
x
x
x
x

x

Man/
pojke

x
x
x
x
x
x
x

x

2020-02-12
2020-02-13
2020-02-16
2020-02-27
2020-02-27
2020-03-03
2020-03-03
2020-03-13
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-31
2020-01-01
2020-03-31
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-20
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06

26/20
27/20
29/20
30/20
31/20
32/20
33/20
34/20
35/20
36/20
37/20
38/20
39/20
40/20
41/20
42/20
43/20
44/20
45/20
46/20
47/20
48/20
49/20
50/20
51/20
52/20
53/20
54/20
55/20
56/20
57/20

Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Daglig verksamhet
Kontaktperson
Ledsagarservice
Avlösarservice i hemmet
Kontaktperson
Kontaktperson
Daglig verksamhet
Ledsagarservice
Boende vuxna
Korttidsvistelse
Dagl ig verksamhet
Dag ig verksamhet
Dag ig verksamhet
Dag 1g verksamhet
Dag 1g verksamhet
Dag, ig verksamhet
Dag' ig verksamhet
Dag ig verksamhet
Dag ig verksamhet
Dag ig verksamhet
Dag 1g verksamhet
Dag ig verksamhet
Dag ig verksamhet
Dag ig verksamhet
Daglig verksamhet
Dagl1g verksamhet
Dag 1g verksamhet
Dag g verksamhet

x
x

x
x
x
x
x
x

x
--

x
x
x
x
x
x
x
l

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-06
2020-04-07
2020-04-09
2020-04-09
2020-04-09
2020-04-09
2020-04-09
2020-04-09
2020-04-09
2020-04-09
2020-04-09
2020-04-09
2020-04-09
2020-04-06

58/20
59/20
60/20
61/20
62/20
63/20
64/20
65/20
66/20
67/20
68/20
69/20
70/20
71/20
73/20
73/20
74/20
75/20
76/20
77/20
78/20
79/20
80/20
81/20
82/20
83/20
84/20
85/20
86/20
87/20
88/20

Dag ig verksamhet
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet
D'!Q lig verksamhet
Dag 1g verksamhet
Dag ig verksamhet
Dag ig verksamhet
Dag ig verksamhet
Dag ig verksamhet
Dag ig verksamhet
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet
Korttidsvistelse
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Daglig verksC!rnhet

x

x

1

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2020-04-06
2020-04-16
2020-04-06
2020-04-22
2020-04-22
2020-05-13
2020-05-18
2020-05-29
2020-06-01
2020-06-02
2020-06-08
2020-06-08
2020-06-16
2020-06-20
2020-06-30
2020-07-07

-

89/20
90/20
91/20
92/20
93/20
94/20
95/20
96/20
97/20
98/20
99/20
100/20
101/20
102/20
103/20
104/20

Daglig verksamhet
Korttidsvistelse
Daglig verksamhet
Ledsagarservice
Kontaktperson
Daglig verksamhet
Korttidsvistelse
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet
Kontaktperson
Boende vuxna
Boende vuxna
Kontaktperson
Ledsagarservice
Kontaktperson
DagJig verksamhet

x
x
x
x
x
x

l

x
x
x

x

-

x
x
x
x
x
x

Nya
motioner
interpellationer
enkla frågor
medborgarforslag

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 31 januari 2021 17:18
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Frisbeegolfbana/Discgolfbana
Ditt medborgarförslag:
Mitt förslag är att Uddevalla kommun skapar en Frisbeegolfbana.
• Frisbeegolf är hälsofrämjande. Du rör dig, engagerar dig i något oftast tillsammans med någon/
några •Frisbeegolf är enkelt. Allt du behöver är en disc att kasta.
• Frisbeegolf kräver inte en stor ekonomisk investering för den som spelar • Frisbeegolf kan spelas på
alla nivåer. Du kan spela ett par gånger som en kul grej eller satsa på att bli riktigt skicklig. Banan är
samma , du själv bestämmer.
• Frisbeegolf går att spela i alla åldrar.
• Frisbeegolf går att spela året runt.
• Frisbeegolf är en tillgång vid marknadsföring av Uddevalla som turiststad.
Att skapa en Frisbeegolfbana är en billig investering som ger mycket tillbaka till medborgarna i
kommunen. Om man lägger den i en redan befintlig park, som tex I17 eller Gustavsberg, är
underhållet väldigt litet. ( jämför Vänersborgs bana i Restadsområdet) En annan möjlighet är att
lägga en bana i ett skogsområde ( som i Stenungsund) I Uddevalla finns många fina områden som tex
Bjursjön där det redan finns vandringsleder.
Så, jag lägger förslaget att i närtid skapa en bana vilket i princip innebär att bestämma ett område
som är lämpligt, införskaffa 9 eller 18 korgar samt informationsskyltar . Inte en stor investering direkt
men något som definitivt skulle skapa mervärde i kommunen!
Dagens datum:
210131
Namn:
Christel Nyberg

Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja

Medborgarförslagets ärende:
Porrfilter
Ditt medborgarförslag:
https://porrfribarndom.se/wp-content/uploads/2021/01/Hej-kommunmedborgarfo%CC%88rslag.pdf?fbclid=IwAR3JFRcmQwarUZTUQviVw2AJ0lMCKlFntdch1mshQeZ5iHiGj
U__X7y0nTQ
Dagens datum:
200126
Namn:
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej

Hej,
Har kommunen infört aktiv porrprevention för barn, enligt de tre punkterna nedan, på platser där
barn vistas som kommunen är huvudman för?
På internet har barn enkel tillgång till miljontals gratis porrfilmer som ofta innehåller grov sexism, rasism
och våld bl.a. så kallat “strypsex”. Porrindustrins aggressiva marknadsföring når även barn som inte
själva söker aktivt efter nätpornografi bl.a. genom pop-up-annonser, enkla sökord t.ex. “xxx” och länkade
filmer. Det är även vanligt att barn exponeras genom att ett annat barn visar, det sker ofta i skolan, redan
i lågstadiet.
Läkare, psykologer, gynekologer och kriminologer m.fl. vittnar från sitt dagliga arbete med barn om hur
nätpornografin genererar en eskalerande fysisk och psykisk hälsokris bland barn. Det är vanligt att barn
blir traumatiserade av det grova innehållet i nätpornografin samt att de kopierar det de lär sig i
nätpornografin och även utsätter andra barn, ofta utan att förstå att det är fel. Polisen, NOAs, egen
kartläggning* visar att skolan är den plats där flest flickor utsätts för sexuella trakasserier utanför hemmet.
Barnens MeToo-upprop #kidstoo, #räckupphanden och #tystiklassen innehåller åtskilliga exempel på en
utbredd sexuell utsatthet bland barn i skolor. Många tjejer berättar hur killar exponerar dem för
nätpornografi mot deras vilja när lärare inte ser, att de trakasseras med referenser från porrfilmer och att
de utsätts fysiskt för porrinspirerade övergrepp i skolan. Kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg, Per
Svensson, meddelar att ett tiotal incidenter har rapporterats per år där killar tvångsvisar nätpornografi för
tjejer i skolan och att mörkertalet är stort, något som även rapporteras runt om i landet.
Som kommuninvånare förväntar jag mig att förskola, skola, fritids, bibliotek och andra platser i
kommunens regi där barn vistas ska vara vara en porrfri zon. För att porrfria zoner ska bli realitet
är det nödvändigt att kommunen inför aktiv porrprevention genom följande punkter:
●
●

Installera porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter och wi-fi-nätverk i
verksamheter där kommunen är huvudman.
Inför porrfri policy om att det inte är acceptabelt att spela upp nätpornografi varken via
kommunens nätverk, kommunens digitala enheter eller privat teknisk utrustning som t.ex. privat
smartphone på de verksamheter som kommunen är huvudman för där barn vistas.

Nedan följer:
1. Argument för porrfria zoner i kommunens allmänna miljöer
2. Källor och referat om att det är olagligt att exponera barn för pornografi
3. Myter och fakta om teknisk lösning som begränsar kontaktytan, s.k. “porrfilter”
Jag hoppas på ett gott samarbete och att vi tillsammans kan göra de allmänna platser som kommunen
ansvarar för till porrfria zoner för barn. Jag ser fram emot ert svar!

Vänligen,
Kommuninvånare

1. Argument för porrfria zoner i kommunens allmänna miljöer
●
●
●
●

Porrfria zoner har ett starkt normbildande signalvärde, likt samtyckeslagen, sexköpslagen samt
åldersgräns på alkohol och tobak.
Porrfria zoner begränsar risken att exponeras för nätpornografi, framför allt ofrivillig exponering,
samt rustar och stärker elevernas kritiska tänkande gällande nätpornografi.
Kommunens verksamhet ska stå för 
antivåld, antirasism, jämställdhet och allas lika värde alltså motsatsen till den vanliga nätpornografin på samtliga punkter.
Det är även olagligt att exponera barn för våld, mer om det nedan.

2. Källor och referat om att det är olagligt att exponera barn för nätpornografi
●

Barnkonventionen blev lag i Sverige 1 januari 2020. Barnets rättigheter i enlighet med
barnkonventionen kräver att vuxna ger barn det skydd från våld som barn har rätt till.
”Konventionsstaterna skall uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att 
skydda barnet
mot information och material som är till skada för barnets välfärd, med beaktande av
bestämmelserna i artiklarna 13 och 18.” (artikel 17e, unicef.se/barnkonventionen)
Porrfilter/teknisk lösning är en viktig åtgärd för att förebygga att barns välfärd skadas av
information och material som är skadliga för barn, till exempel den vanliga nätpornografin.

●

Porrbilder får inte sättas upp på allmänna platser som till exempel på anslagstavlor. Den
som gör det kan dömas till böter eller fängelse. (Om brott mot allmän ordning, kapitel 16
paragraf 11)
Digitala bilder och filmer med pornografi på skärmar genererar samma negativa effekter på barn
som printade pornografiska bilder.

●

Porrfilmer får inte visas på TV vid tidpunkter då barn brukar titta. (Radio och Tv-lag
(2010:696), kapitel 5 paragraf 2)
Nätporren finns alltid tillgänglig för barn på internet, dygnet runt, alltså även på tidpunkter då barn
brukar titta.

●

Porr får inte innehålla bilder av barn. Den som gör, tittar på, sprider, säljer, ger bort eller
gör det möjligt för någon att få tag på barnpornografiska bilder gör något olagligt. Som
barn räknas enligt lagen den som är under 18 år. (Brottsbalken, kapitel 6 sexualbrott paragraf
10)
Många porrsajter saknar åldersverifiering på de som medverkar i porrfilmerna. Ett flertal barn har
identifierats i filmer bl.a. på Pornhub, en av världens mest populära porrsajter. Det förekommer
alltså dokumenterade sexuella övergrepp på barn, s.k. “barnporr, även bland s.k. “vuxenporr” på
de vanliga porrsajterna.

●

Man får inte sprida porr som visar sexuellt våld eller tvång där någon till exempel riskerar
att skadas. (Brott mot allmän ordning, kapitel 16 paragraf 10 c)
Forskning visar att 89.8% av alla scener i nätpornografin innehöll fysisk aggression** som bland
annat slag, stryptag, “ass-to-mouth” och “gagging”. När journalist och författare Katarina

Wennstam gjorde research bland den vanliga nätporren på de stora porrsajterna fann hon mycket
grovt våld, hon skriver bl.a. “Jag har inte alltid varit säker på att hon kommer att överleva tills
filmen är slut.”***
3. Myter och fakta om porrfilter/teknisk lösning
Myt: Porrfitler/teknisk lösning tar alltid bort HBTQI-information och sexualupplysningsidor.
Fakta: Det är enkelt att kontrollera att ett porrfilter/teknisk lösning inte tar bort sidor med
sexualupplysning och HBTQI-information t.ex. umo.se, rfsu.se, rfsl.se och snaf.se. 
Det går att korrigera
om en viss webbsida skulle tas bort av misstag.
Myt: Porrfilter/teknisk lösning är kontraproduktivt på grund av att samtalen skulle utebli.
Fakta: Forskning från Uppsala universitet**** visar att nästan inga av barnen i studien hade pratat med en
vuxen om pornografi någon gång. Alltså, 
samtalen uteblir oftast oavsett om det finns
porrfilter/teknisk lösning eller ej - om inte vuxna initierar samtalen. 
Därför är det viktigt att all
porrprevention innhåller en helhetslösning som både begränsar tillgången och att barnen får ta
del av åldersanpassade regelbunden porrkritisk undervisning och porrkritiska samtal.
Myt: Porrfilter/teknisk lösning fungerar inte
Fakta: Porrfilter har en betydande effekt, framför allt risken för ofrivillig exponering särskilt bland de
yngre barnen. Exempelvis stoppades 10.200 sökningar på pornografiska webbsidor i Karlstads
kommunkoncerns nätverk under april 2020. Vad är definitionen på att “fungera”? Om definitionen av
“fungera” är = “100% effekt” är det mycket i kommunens verksamhet som inte “fungerar” men som ändå
används på grund av att det har en betydande effekt. Det finns inget porrfilter/teknisk lösning som är
100% vattentätt precis som det inte finns något dörrlås, brandvarnare eller Systembolag som är 100%
vattentätt. Dörrlås kan brytas upp, brandvarnare kan gå sönder och det går att be en person över 18 år att
köpa ut alkohol. Den som vill ta sig runt ett porrfilter kommer alltid kunna göra det, men samhället
begränsar olika saker som är skadliga för barn så gott det går. Porrfilter/teknisk lösning har även ett viktigt
normbildande signalvärde.Det finns olika porrfilter/tekniska lösningar som har mer eller mindre effekt,
därför är det viktigt att testa valt alternativ regelbundet och att kombinera porrfilter/teknisk lösning med
porrfri policy, åldersanpassad regelbunden porrkritisk undervisning och porrkritiska samtal. Kontakta
Sveriges Kommuner och Regioner för vägledning om val av porrfilter/teknisk lösning.

Källor:
*https://polisen.se/siteassets/dokument/ovriga_rapporter/lagesbild-over-sexuella-ofredanden.pdf
**http://unizon.se/engagera-dig/resurser-och-material/10-sammanfattande-punkter-fran-forskningen-om-porr-och
***https://www.expressen.se/kultur/qs/sa-radikaliseras-man-av-valdsporren/
****Magdalena Mattebo, Uppsala universitet, 2016
Mer information:
Det här dokumentet är framtaget av barnrättsorganisationen Porrfri Barndom i november 2018. För mer information
om barns ofrivilliga exponering för nätpornografi, barns porrkonsumtion och dess hälsokonsekvenser för barn samt
referenser till ovan vänligen besök: https://www.porrfribarndom.se/

Bilaga 12:

Ökade Byggrätter Detaljplan FO3

Bakgrund
Våra fastigheter, Forshälla-Bräcke 17:56 och Henrik Erikssons 17:48 tillhör en ursprunglig
detaljplan, FO3, vilken upprättades 1958 och avsåg ett planområde endast för
fritidsbebyggelse på max 80 kvm.
Ursprunglig detaljplan FO3 täckte 67 fastigheter.
När halva planområdet FO3 utvecklades i samband med ett grannområde drogs VA fram till
bebyggelsen och halva detaljplanen ”bröts loss” för 34 av ovanstående 67 fastigheterna och
bringades med som ny detaljplan FO3Ä med större byggrätter på 200 m2. Den nya
uppdaterade versionen av detaljplanen trädde i kraft 2016, enligt följande:
TILLÄGG TILL DETALJPLAN för del av fastigheterna
STRAND-ÖVRA 1:2, 1:7, 1:8, 1:16, STRAND NEDRA 2:10,
BRÄCKE 1:11 m fl
Forshälla socken och kommun, (Del av Fo 03)”

Det som ska noteras är att planen för delområdet FO3Ä trädde i kraft ca ett år innan det
kommunala V/A var klart och inkopplingsbart.
Vår kvarvarande halva av FO3 med 33 fastigheter uteslöts och kvarstod med den gamla FO3
som gällande detaljplan då området inte kunde få kommunalt VA installerat vid den
tidpunkten, det innebar dock inte att området ”inte” skulle komma att få det senare.
Nu kommer vår kvarvarande halva av FO3 att kopplas in till kommunalt VA under första
halvåret 2021. Enligt givna besked så kommer detaljplanen inte att ändrats inom rimlig
tidshorisont och bygglov kommer fortsatt och systematiskt inte att beviljas för byggrätter
större än de gällande 80 kvm. Uddevalla kommuns planavdelning meddelar att man
prioriterar andra områden baserat på att man antagit en strategi med fokus på externt
finansierade detaljplaner. (Personlig kommunikation, 2020)
Tidigare gängse och vedertaget förfarande med byggrättsuppdaterade detaljplaner i samband
med anläggande av kommunalt V/A med obligatorisk inkoppling av berörda fastigheter
kommer alltså inte längre att tillämpas.
En synnerligen intressant information är att som grund för utfärdandet av FO3Ä så gjorde det
en Geoteknisk Undersökning, det intressanta är att den även täcker vår uteslutna halva av
FO3. (Se nedan referens)
Restenäs, Re 2, Re 3, Fo3, Fo103, Uddevalla kommun - Rapport geoteknik,
Geoteknisk undersökning för detaljplaner. 2011-06-23, rev 2012-04-25
Alltså, här finns mycket bra förutsättningar för ett snabbt och förenklat beredningsarbete,
genomförande och utfärdande av ny uppdaterad detaljplan i likhet med FO3Ä.
I den nya Översiktsplanen för Uddevalla Kommun så anges att i takt med utbyggnaden av
kommunalt vatten och avlopp utefter Fräknestranden så skall byggrätterna ses över vilket
varit det gängse och vedertagna förfarandet för samtliga områden norr och väster om oss.

Yrkande
Flera av oss fastighetsägare känner oss mycket besvikna av att vi inte behandlas på tidigare
vedertaget sätt.
o Vi är alltså 33 fastigheter kvar inom den ursprungliga FO3
o 13 av dessa 33 är redan fastboende
o 11 av dessa fastboende har tidigare fått systematiskt godkända avvikelser från FO3
avseende byggyta, våningsplan, extra uthus/garage samt takhöjder och takvinklar.
(se bilaga 12a)
Vi anser att det måste vara möjligt praktisera ett interims förfarande med fortsatt tillämpande
av systematiskt medgivande av dispenser för utbyggnader med utökad byggrätt i samband
med anslutningen till det kommunala VA nätet. Föreslår att den tidigare vedertagna
byggrätten på 200 m2 skall tillämpas även i dessa fall. Vi känner endast till ca fem
fastighetsägare som direkt drabbas och direkt väntar på besked inom FO3. Övriga av de 20 (se
ovan, kvarvarande 33 minus de tidigare nämnda 13 fastboende) verkar vara nöjda med att ha
fritidshusfastigheter.
Yrkar härmed på att vår bygglovsansökan interimistiskt skall godkännas och bygglov
tillfälligt skall beviljas i avvaktan att den nya detaljplanen vinner laga kraft.
Åberopar, om igen, tidigare systematiskt medgivna dispenser.
Vi baserar vårt yrkande på:
Plan- och bygglag (2010:900). 9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m.
Paragraferna: 31 d § och 30 § 1.b)
Hänvisar även till utdrag ur detaljplan FO3Ä där det gängse och vedertagna förfarandet med
byggrättsuppdateringar tydligt statueras. (se bilaga 7b)
Planbesked är utfärdat och planbeställning är gjord för vår kvarvarande del av FO3, ansvarig
planarkitekt är också utsedd. Startmöte var aviserat att ske i början av December 2020 men
utförandetid och mål för ikraftträdande indikeras till ca 5 år, alltså 2025.
Om igen, den tidigare utförda Geotekniska Undersökningen täcker även vår uteslutna halva
av FO3.
Restenäs, Re 2, Re 3, Fo3, Fo103, Uddevalla kommun - Rapport geoteknik,
Geoteknisk undersökning för detaljplaner. 2011-06-23, rev 2012-04-25
Här behövs ett sunt och rimligt politiskt beslut med likställdhet som grund. (lika rätt som vid
alla andra tidigare fall).
Samtliga i bilaga 12a beskrivna fastigheter inom planområdet har tidigare ha fått
”systematiskt medgivna dispenser” genom åren och fått bygglov med olika avvikelser såsom
total byggyta, takhöjd, ytterligare våningsplan med mera...

Bilaga 12a.
Nilsvägen 2:
Totala byggytan är över 80 m2 samt att en våning till finns.
Taklutning och höjd är långt över detaljplanen.
Fastigheten har också ett garage samt uterum och stor altan.

Nilsvägen 4:
Huset är mycket likt Nilsvägen 2, finns dock inget garage.

Nilsvägen 8:
Huset är större men inget vi kunde fånga på bild, flertalet olika uthus osv.

Nilsvägen 10:
Stort nybyggt dubbelgarage och uterum samt att huset har större byggyta med andra plan och
taket om igen samt ett uthus.

Nilsvägen 12:
Dubbelgarage, större byggyta samt takvinkel och ett andra plan.

Områdeskarta med adresser:

Bilaga 12b
Utdrag ur detaljplan FO3Ä
Uddevalla kommun har länge haft målsättningen att möjliggöra åretruntbebyggelse utmed
Fräknestranden mellan Ammenäs och Ljungskile, under förutsättning att vatten- och
avloppsfrågorna kan ges en tillfredställande lösning. Kommunen anlägger nu kommunala
dricks- och spillvattenledningar i Fräknestrandsområdet. Detta skapar goda förutsättningar för
komplettering, förtätning och omvandling av fritidshus till helårsboende. Kommunens
målsättning är att behålla områdets karaktär samt underlätta uppförandet av lämpligt placerad
och utformad kompletteringsbebyggelse. All ny bebyggelse ska anslutas till det kommunala
vatten- och avloppsnätet och på sikt även den befintliga bebyggelsen.
I takt med att det kommunala VA-nätet byggs ut kan ökade byggrätter medges. Inom
Fräknestrandsområdet varierar storleken på byggrätt mellan de gällande detaljplanerna. Dessa
skillnader upplevs av många boende i området som ologiska och orättvisa. En mer likartad
byggrätt i detaljplanerna inom området ska därför eftersträvas.
En förutsättning för att utvecklingen ska ske i linje med kommunens intentioner är att nya
detaljplaner upprättas eller ändringar genom tillägg till befintliga detaljplaner görs. Ett av de
detaljplanerade områden som ligger i Fräknestrandsområdet är Bräcke. Den kommunala
överföringsledning som anläggs mellan Ammenäs och Ulvesund är framdragen till detta
område. Utbyggnaden av VA-nätet inom området har påbörjats och beräknas pågå fram till
2018. De fastigheter som ligger i den norra delen av Bräcke ska enligt tidplanen för
utbyggnaden av VA-nätet kunna kopplas till det kommunala VA-nätet under det tredje
kvartalet 2015.

Medborgarförslagets ärende:
Uppdatering av detaljplan angående ökade byggrätter
Ditt medborgarförslag:
Mitt förslag är att man uppdaterar hela detaljplanen FO3 allternativt tillämpar ett interimsförfarande
för medgivande av ökade byggrätter.
Dagens datum:
2021-01-22
Namn:
Jimmy Utberg

Skicka med en bilaga
Bilaga Medborgararförslag Byggrätter FO3 2021-01-22.pd f.pdf
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 20 januari 2021 14:31
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Halkskydd
Ditt medborgarförslag:
Hej, jag skulle vilja ha någon typ av halkskydd på träspången ner till bryggan på Gustavsberg
Dagens datum:
210120
Namn:
Ann-Kristin Peter

Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 16 januari 2021 15:39
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Idrott/boxning och aktiviteter
Ditt medborgarförslag:
Jag tycker att kommunen ska bygga en större boxningshall så det blir mer plats för människor. Det
kommer flera nya ungdomar till träningarna men de kommer inte tillbaka eftersom den är för liten.
Jag hoppas att den kan vara i centrum för att där är det närmaste för folk och det är flera
busstationer.
Dagens datum:
16/01/2021
Namn:
Farouk Abo Khamis

Skicka med en bilaga
Mifitness-3D-floorplan-boxing-gym.jpg
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 15 januari 2021 13:46
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Discgolfbana
Ditt medborgarförslag:
All info finns i bifogad fil.
Dagens datum:
20210115
Namn:
christoffer wetterberg

Skicka med en bilaga
Uddevalla.docx
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja

Uddevalla + discgolf = Ja?

Hej, jag heter Christoffer Wetterberg och är 33 år, jag har en utvecklingsanställning från
arbetsmarknadsavdelningen och jobbar på stadsbiblioteket sedan 2020-01-01. 2016 blev jag
heltidssjukskriven och vägen tillbaka har varit tuff, hösten 2019 åkte jag med några kompisar
och provade på discgolf (frisbeegolf) och jag fastnade direkt. Det var en alldeles lagom
aktivitet för mig, och att få komma ut och röra på sig ute i naturen samtidigt som man gör
något kul hjälpte mig väldigt mycket att komma tillbaka från min sjukskrivning.
Vi är ett gäng från Uddevalla på ca 15 personer som jag vet idag, som åker till Vänersborg,
Stenungsund, Ale och Göteborg för att kunna utöva denna sport som verkligen passar alla.
Jag tycker det är självklart att en stad som Uddevalla borde ha en discgolfbana, vi har en
fantastisk natur och skog runt om i Uddevalla där det skulle finnas möjlighet att göra en
väldigt fin bana, och få ytterligare en utomhusaktivitet där man håller avstånd från varandra,
som kan utövas av alla.

Discgolf - sporten för alla
Discgolf är den perfekta sporten där alla kan vara med. Discgolf är lätt att lära sig, passar
gammal som ung och är ständigt utmanande. Discgolf är lågintensiv träning, seriös sport och
social aktivitet i olika grader beroende på tillfälle och sällskap. Discgolf är inte bara
muskelkraft och teknik, i många lägen krävs omfattande tankearbete när det gäller att hitta
den bästa kastvägen fram till korg.

Vad är discgolf?
Discgolf (kallas även frisbeegolf) är en starkt växande idrott och rekreationssport som har
mycket att erbjuda och lockar allt fler utövare över hela världen, i Finland har antalet
utövande discgolfspelare nu passerat antalet vanliga golfspelare. Det är en sysselsättning
som kan tilltala precis vem som helst och det är enkelt att komma igång även om det krävs
tid och träning för att lära sig behärska tekniken. Dessutom så bjuder den in till en stund av
socialt umgänge samtidigt som man kommer nära naturen.

Varför discgolf?
Den tilltalande sysselsättningen att kasta en disc kombinerat med tävlingsmomentet och att
vara ute i naturen med vänner är en del av det som lockar spelarna. Som namnet antyder är
reglerna lika vanlig golf men istället för boll och klubba kastas en frisbee, och istället för hål
används korgar som mål.

Naturupplevelser och dramatik
Spänningen, dramatiken, känslan, friheten, möjligheterna, alla härliga möten med nya
människor, samt den underbara nerven vid en avgörande putt, gör discgolf till något utöver
det vanliga. Discgolf är också sporten där du kommer ut i naturen och rör på dig. Många
discgolfbanor utnyttjar det spektakulära i sina naturliga miljöer. Det skiftande landskapet
utgör själva banan, vilket gör att en runda på en discgolfbana ofta innebär sköna promenader
med rena naturupplevelser.

Bana
En discgolfbana består oftast av 18 hål, men har ibland 9 eller 27 hål. Banans svårigheter
består av hålens längd, eventuella hinder i form av träd, buskar, vattendrag samt
höjdskillnader. Vid blåst fungerar även vinden som en svårighet att bemästra. Vanliga
underlag är gräs, ängs- eller skogsmark. De flesta banor är gratis att spela på men i takt med
att sporten blivit mer professionell har det även börjat dyka upp professionellt drivna
discgolfbanor som det kostar att spela på.

Hål
Ett hål består av ett utkast och en korg. Vägen däremellan som oftast är 50 till 200 meter
långt utgör själva hålets spelplan. Den tänkta kastvägen på ett hål kallas fairway, medan
området längre ifrån, som oftast har längre gräs, sly, och skog; kallas för ruff. Oftast har en
bana ingen fast gräns utan de naturliga inslagen av till exempel skog och buskar fungerar som
en naturlig inramning. Det är dock inte ovanligt att det finns fasta gränser i form av gångeller cykelvägar och vattendrag. Om discen landar utanför en fast gräns kallas detta OB, kort
för Out of Bounds. Likt traditionell golf har varje hål ett par som indikerar hur många kast det
bör ta för att klara hålet.

Historia
Exakt när utövandet av discgolf egentligen startade är svårt att säga då det är en sport som
vuxit fram successivt under en längre tid. Däremot är 1975 ett viktigt år eftersom det var då
det första kedjehålet/den första discgolfkorgen kom till och man såg sporten formas till vad
den är idag. Den första banan installerades redan året därefter i Kanada och 1980 kunde
också vi här i Sverige njuta av vår alldeles första runda. Det kanske inte finns något självklart
svar på vart sporten uppstod eller mer exakt när, men en sak kan man dock enas om,
nämligen att discgolf är en oerhört populär och snabbt växande sport runt om i världen och
det är helt klart lätt att förstå varför.

Jag lämnar detta som förslag till Uddevalla kommun för att göra en discgolfbana. Var det
finns mark och plats till detta vet ni bättre än mig, men som förslag vill jag ändå nämna runt
Fridhem, Sanders dalar, ovanför Sandersdalsskolan, Kasen.

Mvh
Christoffer Wetterberg

Medborgarförslagets ärende:
Utegym, multi/aktivitetsyta Herrestad
Ditt medborgarförslag:
Förslag efter att lokalt gjort en behovs/intresseinventering lokalt i området. Även omvärldsbevakat i
Uddevallas upptagningsområde och identifierat bristande utbud. Förslag att kommunen anlägger ett
utegym, aktivitetsyta på befintlig kommunal yta. Det är idag en delvis inhängnad yta med grus. Ytan
ligger i anslutning till övrig kommunal lekplats, det finns omkringliggande skogsyta med delvis
bergkaraktär, här finns möjlighet till allehanda övrig fys och aktivitet sommar som vinter. Denna
intilliggande skogsyta/berg används idag vintertid och stort uppskattad för pulka/vinteraktivitet.
Intilliggande gräsyta med fotbollsmål och övrig gräsyta för aktivitet. Finns även plats för pumptrack
cykel/kickbike vilket skulle vara uppskattat.
Dagens datum:
210114
Namn:
Jonas Blank
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 14 januari 2021 11:30
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Porrfilter skola
Ditt medborgarförslag:
Hej. Önskemål/krav om att ni tar ställning och ansvar för att barn/ungdomar i kommunen inte skall
behöva mötas av kommunikation/media med pornografiskt innehåll när användning av kommunens
wifi och trådbunden uppkoppling finns inom skolan/bibliotek och annan public yta. Tack!
Dagens datum:
210114

Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 8 januari 2021 13:27
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Konstfrusen isbana i centrum
Ditt medborgarförslag:
Medborgarförslag till Llddevalla Kommunfullmäktige KONSTFRUSEN ISBANA BIDRAR TILL EN
HÅLLBAR OCH LEVANDE UTVECKLING AV UDDEVALLA CENTRUM.
Under många år har det diskuterats hur vi skall kunna få en hållbar och levande utveckling av
Uddevalla centrum. Insatserna har varit många men vi ser idag att det behövs mer.
Undertecknad och även andra har föreslagit en konstfrusen isbana tidigare men av olika skäl har det
inte förverkligats.
En mötesplats i centrala Uddevalla i form av en konstfrusen isbana skulle bidraga till att människor i
olika åldrar kan träffas för rekreation och fysisk utomhusaktivitet.
I närheten av den skulle man både på dag och kvällstid kunna hyra skridskor och ex. köpa sig en varm
kopp choklad och korv med bröd. Något som kanske våra idrottsföreningar skulle kunna vara
intresserade av att ansvara för. Här finns ju möjlighet till extra inkomster för dem.
När det gäller placeringen finns säkert bästa kompetensen hos Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden
men närheten till centrum är en förutsättning.
Viktigt är att man använder sig av den mest miljövänliga tekniken för konstruktion och drift.
Därför föreslår jag att:
- Att en konstfrusen isbana anläggs i centrala Uddevalla.
-Att man använder sig av den mest miljövänliga tekniken för konstruktion och drift.
- Att samarbete sker med idrottsföreningar.
Uddevalla 8/1 2021
Ewy Gahnström
Dagens datum:
8/1 2021
Namn:
Ewy Gahnström

Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 4 januari 2021 18:32
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Strandpromenadens toalett vid landbadets reningsverk skall öppnas
Ditt medborgarförslag:
Jag kan inte förstå varför man måste skriva ett medborgarförslag för att en toalett som kostat många
tusenlappar är stängd? Toaletten tror jag byggdes för att den skulle användas, varit stäng hela året
2020 och är det idag.
Toaletten stängdes var jag tror i slutet av 2019, det hade varit åverkan på den.
Jag har skrivit och ringt till kommunen för att påtala behovet av denna toalett samt att den skall
öppnas, fått dåliga svar vet ej vem som svarat med ett undantag Anna Svensson Kultur Ärende
2020MC23859 kan Ni se mina skrivelser och svar.
Är det så att ingen vågar fatta beslut eller ej mitt bord det är någon annan som har detta ärende eller
revirpinkande mellan avdelningar. Är det någon som fattar beslut om öppnande och har samtal med
mig kan detta ärende gå till papperskorgen.
Dagens datum:
2021-01-04
Namn:
Hans Högström

Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 29 december 2020 23:14
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Ny lekplats Skredsvik
Ditt medborgarförslag:
Då antalet hushåll med barn ökat i Skredsviksområdet och området saknar en kommunal lekplats så
skulle en sådan uppskattas. Lekplats bjuder in till att föräldrar och barn träffas i större utsträckning
och överhuvudtaget ifall det är några års skillnad på barnen. Föräldrar och barn som är nyinflyttade
kan göra sig nya bekantskaper och göra området mer sammanknutet på ett enklare och mer
naturligt sätt då samtal lätt uppstår när barnen leker.
Förslagsvis skulle den numera borttagna återvinningsstationen vid den gamla skolan (Byggdens hus)
utgöra en bra plats då den är central för området. Närheten till vägen kan ev utgöra ett problem men
borde kunna lösas med ett högre staket.
Dagens datum:
20201229
Namn:
Daniel Rönnbrant

Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 23 december 2020 18:03
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Gatubelysning mellan Ikea och Smedseröd
Ditt medborgarförslag:
Smedseröd, beläget ca 1 km norr om östra Torp, har de senaste åren haft en kraftig expansion och i
skrivande stund finns här ca 100 hushåll. De flesta hushåll består av familjer med barn i skolålder.
Det finns en bra gångväg från Smedseröd ner till IKEA, och vidare till både östra och västra Torp, samt
vidare till skolorna Norgården och Källdal. Tyvärr finns det ingen belysning mellan rondellen ovanför
IKEA och Smedseröd.
Under den mörka årstiden tror jag att detta hindrar många, både barn och vuxna, att promenera ner
till köpcentrat, eller till busshållplatserna för vidare transport till centrala Uddevalla eller andra
destinationer. Istället kanske man blir körd av någon i hushållet eller kör hela vägen själv. Ytterligare
en aspekt är att skolbarn från årskurs 5 inte är berättigade busskort och då kanske måste gå eller
cykla till skolan.
Därför är mitt förslag att kommunen installerar en bra gatubelysning för gång- och cykelbanan
mellan Smedseröd och östra Torp.
Dagens datum:
23 december 2020
Namn:
Liam Rognli

Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 18 december 2020 05:41
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
personal rapid transit (Prt) bana mellan Uddevalla centrum och hela Torp Köpcentrums områden på
Torp
Ditt medborgarförslag:
personal rapid transit (Prt) bana mellan Uddevalla centrum och hela Torp Köpcentrums områden
Östra.Västra,Bussterminalen & Sydöstra på Torp. Och (Prt) stationer på vägen ut till Torp. Vid
Fröland,Herrestad,Kissleberg,Kärra och Källdal
Dagens datum:
2020-12-18

Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 15 december 2020 12:08
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Gång och cykelvägen som nu ska färdigställas i december
Ditt medborgarförslag:
Hoppas nu att Ni inte glömmer bort de äldre och sjuka men även vanligt folk som behöver vila eller
bara njuta av en lugn stund på en soffa längs den långa Edingsvägen om man mäter sträckan från
signalljusen vid hedegärdebron till fjällvägen.
Det skulle kunna vara en soffa per 100 m förslagsvis.Det bor många äldre här på Elseberg och
angränsande område som ska till affären,lasarettet eller bara promenera för hälsans skull bl a.
Nu blir det ju så fint här och pricken över i:et vore dessa soffor helst då på båda sidor.
Tacksam för ev svar om detta och tack för allt arbete!
Hälsningar
Kjell Hansson
71 år å lite skröplig ;) (fyller 71 år idag)
Dagens datum:
Tisdag den 15 december
Namn:
Kjell Hansson

Skicka med en bilaga
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 10 december 2020 11:55
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Belysning Sörkälleparken
Ditt medborgarförslag:
Att belysa Sörkälleparken de mörkaste månaderna skulle ge mer trygghetskänsla. Dessutom är det en
fin park som är värd att ses även i mörker.
Förslagsvis belysa träden nerifrån, och mer/starkare belysning på gångvägen genom parken.
Dagens datum:
10 december 2020

Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej

Medborgarförslagets ärende:
Cyckelbana med belysning mellan Banjovägen och övre unneröd
Ditt medborgarförslag:
Idag finns en grusad väg mellan banjovägen och övre unneröds villaområde.
Jag har förmig att denna grusväg är en rest från I17 dagar och är egentligen en fortsättning på
bulidsvägen.
Vi har en del barn som bor på vår gatan som leker med andra barn från övre unneröd.
Vi märker även att väldigt många ungdomar cyklar till västerskolan denna vägen, istället för att cykla
ut mot fassetorpsvägen.
Grusvägen är dålig och underhålls inte, men är ändå en bra cykelväg. Barnen slipper gå ut i trafiken
och det är en mer skyddad miljö för dem att gå och cykla i.
Vi skulle vilja att man satte belysning och asfalterade denna cykelväg, så att ungdomar och barn får
en säker väg till kompisar och skola.
Belysning skulle även göra att barnen slipper ut i trafiken under vinterhalvåret.
Jag tror att jag talar för väldigt många föräldrar i vårt område.
Den grusväg som nu finns är spårig och lite farlig, och om man bestämmer sig för att göra en översyn,
så tänker jag att det bästa vore att göra om det på ett mer trafik och cykelsäkert sätt.
mvh
Marcus Bengtsson
Dagens datum:
201210
Namn:
Marcus Bengtsson

Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 10 december 2020 09:20
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Emaus
Ditt medborgarförslag:
Ett nytt daglig verksamhet på emaus för fler personer som har inföktionnedsättningar och som inte
kan jobba med den vanliga verksamheten som finns nu Vi vill starta en egen daglig värksamhet som
inte finns i uddevalla där vi kan bästämma själva och som kan passa till personer som har mycket mer
svår sjukdomar
(Gula villan på emaus)
Dagens datum:
2020 12 10
Namn:
Linda Berisha

Skicka med en bilaga
brev till komunen om emaus .pdf
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja

hej
Vi är några stycken personer som vill klaga på saker som inte
är okej. Vi vill hårdna en daglig verksamhet på den gula villan
som ligger på emaus. Vi är så trötta på att andra ska bestämma
vad vi ska göra på vårat jobb därför vill vi hårdna något nytt
där vi kan ha mycket mer trevligt med kollegor. Vår förslag är
att vi ska ha lite jobbrelaterat uppgifter som får oss att må bra.
Vi är flera tjejer som försöker hitta på något som inte finns i
den vanliga dagliga verksamheten tex djur och natur. Vi vill
bestämma själva vad vi vill göra i vår verksamhet. Vi vill ha ett
ställe där man kan trivas. Vi vill ha ett lätt varierat jobb med
ingen stress. vi har inte fått göra någonting i vårt liv tex sova
över. Hårdna disco fixa så man kan ha konserter och uppträda
för andra människor. Jag och mina tjejer vill ha någonting som
finns med skog mark och djur att göra. och jobba med hästar
Vi vill hårdna så konstnärer kan komma till oss för lära ut oss
och ha utställningar och massa annat. Vi vill ha mycke
trevligare där man kan ha en trevlig bemötande på vår
verksamhet. vi vill gärna faksa och vara först på kön med att få
gula villan på emaus. Vi vill ha en arbetsplats där man kan
trivas på ett trevligt bemötande och att man känner att man vill
gå till jobbet. Vi vill ha mellan 09:00 till 15:00 i 5 arbetsdagar. Vi
vill också ha vår egen personal som vi mår bra av och som vi
gillar. Jag och mina tjejer vill att de är vi som bestämmer vad
som ska hända i gula villan med vår egna planering. Vi vill ha
kommunal ledning, de vi vill ändra på är att de ska hända
något nytt hela tiden de ska inte vara samma sak utan vi väljer
själva vad vi vill göra på vår arbetsdag. Vi är några tjejer som
har svårt att hitta på något på den vanliga dagliga
verksamheten med tanke på att vi har svåra sjukdomar och
diagnoser som vi inte kan styra över. Jag och mina vänner vill
inte ha en verksamhet som är monotont utan vi vill ha ett ställe
där vi kan trivas och må bra. Vi vill ha föredöme på vår

verksamhet. Vi är fler som vill ha stimulans i gula villan. Vi vill
dessutom bestämma egen inredning som vi tycker om. Vi vill
också välja vår egna personal som ska vara med oss så att vi
kan känna en bra trygghet. Min och tjejernas tanke är att de
ska vara ett nytt koncept med olika saker som andra
verksamheter inte har. Vi vill ha fritids på kvällarna vi vill
hårdna nattklubbar. Vi vill fixa något som vi tjejer saknar och vi
vill se till att vår önskan uppfylls med aktiviteter. Vi vill ha egna
firanden som är traditionella som vi kan fira med massa andra
personer som vi känner. Vår tanke är att vi köper mat och lagar
själva med varandra. jag har tröttnat på att man har så lite mat
som man kan äta på den vanliga dagliga verksamheten. Vi vill
jobba själva men vi vill också ha personal som stöd. Jag och
mina vänner vill uppfylla de som vi saknar som kan göras på
kvällarna. Vi vill att ni ska ta upp de på kommunhuset som
medborgarförslag och ändra så att det blir en ny verksamhet,
som gör att vi kan må bra och inte jobba mer en vad vi kan. De
ska vara lätt för oss att jobba Att man tar det lugnt och i sin
egen takt. Vi är så trötta på att ni beter oss som att vi inte kan
något ni tror att dagliga verksamheten som finns nu är bra för
oss, men så är det inte. Ni tror att ni kan hitta på något som vi
kan orka med men de vi vill är att vi har gula villan och ingen
annan verksamhet utan vårt egna för de kommer vi att må bra
av. Jag och mina vänner mår inte bra på den vanliga
verksamheten. Vi har försökt att hitta på något som passar
men inget är för oss tjejer. jag och mina vänner har fått nog att
ni inte tar oss på allvar på alla personer som har
infoktonnedsätning.

Sova över
Årdna fester
Ha utställningar
Vi vill ha något nytt som inte finns i hela Sverige
Föredömme

De ska vara skoj och inte jobbigheter
De ska vara roligt så man inte vill gå hem
Variation vi vill inte att någon annan bestämmer
Vi vill välja rätt personal som vi älskar
kök kooperativt under kommunal ledning
Bästämma inredning
Det ska hända något nytt hela tiden och inte samma saker inte
monotont
Mycke stimulans
Vi är trötta att på att vi ska må dåligt och andra ska bestämma
vi bästämmer själva
Medborjarförslag
Vi vill välja personal
Vi vill styra själva och ingen annan vem som ska jobba med
oss
Vi vill ha ett nytt koncept
Vi vill ha fritids
Vi är flera personer

Vi vill välja själva vår skema
Hur den ska vara
Vi väljer mat
Vi vill inte ha samma mat hela tiden
De ska vara roligt
Vi ska ha möten själva utan personal
vi vill planera själva
Vi lagar mat själva
Vi köpper och lagar
Vi hjälps åt men personal är som stöd
Vi vill ha aktiviteter på kvällarna tex disco , gym
Ha spel kvällar
Sjunga för besökarna

