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Sammanträde Kommunstyrelsen  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, stadshuset/ Microsoft teams kl. 11:00 onsdagen den 

27 januari 2021  
  
Ordförande Ingemar Samuelsson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

Förslag: Monica Bang Lindberg (L) fredagen den 29 januari. 

 

2.  Information om preliminärt bokslut för 2020 
Dnr KS 310202  

Kl. 11:05-11:30 

Bengt Adolfsson 

3.  Information om förslag till lokalförsörjningsplan 2021-2031 och 

Genomförandeplan för bostadsförsörjning 2022-2024 
Dnr KS 310293  

Kl. 11:30-12:00 

Mattias Hagelberg 

4.  Medborgarförslag från Ulf Larsson om biogas 
Dnr KS 2019/00742  

 

5.  Medborgarförslag om logistik vid vaccination mot covid-19 
Dnr KS 2020/00737  

 

6.  Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering av uppdrag från 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 
Dnr KS 2019/00634  

 

7.  Kultur och fritidsnämndens avrapportering av uppdrag från 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2016-2018, 2017-2019, 2018-2020 och 

2019-2021 samt begäran om omformulering av uppdrag 
Dnr KS 2019/00772  

 

8.  Samhällsbyggnadsnämndens begäran om att få vidta åtgärder mot 

bakgrund av covid-19, förslag att årsavgifter för livsmedel avseende 

år 2020 återbetalas 
Dnr KS 2020/00787  

 



  

 
Kallelse 
Föredragningslista 

Kommunstyrelsen 

 

2(3) 

2021-01-20  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

9.  Socialnämndens begäran om återbetalning av tillsynsavgift avseende 

serveringstillstånd för 2020 
Dnr KS 2020/00796  

 

10.  Nedsättning av taxor och avgifter år 2021 avseende livsmedel, 

hygienisk verksamhet, alkohol och markupplåtelse med anledning av 

Covid-19 

Dnr KS 2021/00039  

 

11.  Upphävande av taxa för kommunarkivets bildarkiv 
Dnr KS 2020/00805  

 

12.  Revidering av riktlinjer för partistöd, redaktionella och förtydligande 

ändringar 
Dnr KS 2020/00806  

 

13.  Fastställande av gatuadressområde inom Bokenäs Kärr och Rörbäck 
Dnr KS 2020/00798  

 

14.  Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn samt 

revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
Dnr KS 2020/00758  

 

15.  Besvarande av revisionsrapport om samhällsbyggnadsnämndens 

verksamhet 
Dnr KS 2020/00643  

 

16.  Antagande av riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

komunkoncernen 
Dnr KS 2021/00035  

 

17.  Investeringar och driftkostnader avseende ersättningsytor för 

Rimnersområdets fotbollsplaner B-plan och C-plan 
Dnr KS 2021/00060  

 

18.  Lokalförsörjningsplan 2021-2031 
Dnr KS 2020/00751  

 

19.  Genomförandeplan för bostadsförsörjning 2022-2024 
Dnr KS 2020/00797  

 

20.  Förutsättningar för budgetdialogen 2021 inför flerårsplan 2022-2024 

med budget 2022  
Dnr KS 2021/00028  
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Föredragningslista Föredragande 

21.  Ansökan om tecknande av föravtal för markanvisning avseende kv 

Parken, Arwidsro Samhällsfastigheter AB 
Dnr KS 2020/00762  

 

22.  Justering av kommunbidrag 2021 
Dnr KS 2020/00718  

 

23.  Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal 

2021 
Dnr KS 2021/00005  

 

24.  Information från kommundirektören 2021 
Dnr KS 2021/00004  

 

25.  Redovisning av delegationsbeslut 2021 
Dnr KS 2021/00002  

 

26.  Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021 
Dnr KS 2021/00003  

 

 

Information om distansdeltagande 
Mot bakgrund av pågående smittspridning uppmanar ordförande partierna att 

endast låta sig representeras av en fysiskt närvarande ledamot per parti. 

Distansdeltagande godkänns under förutsättning att det sker från anvisade 

rum i stadshuset i enlighet med antagna bestämmelser för distansdeltagande i 

kommunstyrelsen. 

 

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

detta till respektive gruppledare. 

 

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

andra starkt doftande hygienartiklar. 
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Handläggare 

Miljöstrateg Birgitte Johansson 

Telefon 0522 - 69 73 58 
birgitte.johansson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Ulf Larsson om biogas 

Sammanfattning 

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. 
 

Med ovanstående information föreslås medborgarförslaget besvarat. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2020-12-01 

Medborgarförslag från Ulf Larsson  

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med ovanstående anse medborgarförslaget besvarat 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Birgitte Johansson 

Kommundirektör Miljöstrateg 

Skickas till 

 



Medborgarförslagets ärende: 
Biogas 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hallå, 
I tider med ökat miljömedvetande bland allmänheten och politiker, vill slå ett slag för utnyttjande av 
mer biogas för kommunens fordon, Västtrafiks bussar mm, ett drivmedel som reducerar Co2 med 
95% jämfört med bensin. 
Idag skickas vårt köksavfall från Uddevalla kommun till LINKÖPING för produktion av biogas. -Lång 
väg att skicka vårt köksavfall, istället för att utnyttja  produktionsanläggningar på närmare håll: 
 
http://energikontorvast.se/biogas-i-vastra-gotaland 
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/miljo/kraftsamling-
biogas/undersida/ 
 
https://www.di.se/bil/ford-ger-etanolen-en-ny-chans/ 
 
Här finns förutsättningar till stora besparingar i transporter och reducerade koldioxidutsläpp! 
 
Hälsn. 
//Ulf Larsson 
 
Dagens datum: 
191007 
 
Namn: 
Ulf Larsson 
 
 

http://energikontorvast.se/biogas-i-vastra-gotaland
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/miljo/kraftsamling-biogas/undersida/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/miljo/kraftsamling-biogas/undersida/
https://www.di.se/bil/ford-ger-etanolen-en-ny-chans/
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Biogas i Västra Götaland
Uppdaterad den 20 september 2018

Västsverige ligger idag i framkant internationellt sett inom biogasområdet. Här
hiuar du aktuella fakfa och statistik över produktion och användning.

Västsverige är den region tillsammans med Skåne som har störst potential ftir produktion av biogas från
avfall. Även inom forgasning av skogsråvara är Västsverige världsledande på forskning och utveckling.
En viktig bidragande faktor till Västsveriges ledande position är en stark samverkan mellan de olika
aktörerna i biogaskedjan genom Biogas Väst som byggts upp ända sedan starten i slutet av 1990-talet.

TFIE ROAD FORWARD

En film om Biogas väst och biogasutvecklingen i västra Götaland

The road forward

FAKTA oM BrocAS t vÄsrne cörereNo

' Vi har en väl utbyggd infrastruktur där 8 av l0 invånare i länet har en gastankstation i sin

kommun.

' En unikt hög andel av producerad biogas uppgraderas och används till fordonsgas.
. Hela 79 Yo av såld fordonsgas var fÌirnybar biogas fu 2016

' Världens forsta tankstation for flytande gas invigdes 2010 vid Stigs Center i Göteborg.

' Under 2012 producerades for fÌirsta gången flytande biogas i Sverige och det skedde i Lidköping

' GoBiGas i Göteborg är den fìirsta större forgasningsanläggning som byggs i världen.

' Volvo var lorst i världen med att lansera en lastbil med metandieselteknik.

' Den gas som säljs av FordonsGas Sverige AB är världens ft)rsta svanenmärkta drivmedel.



' På lantbrukssidan har en framgångsrik klustermodell utvecklats med tre goda exempel (Brålanda,
Vårgårda-Herrljunga och Falköping) och fler på gång.

STAIISTIK FÖR VÄSTRA GÖTALAND

' 44 rötningsanläggningar och en forgasningsanläggning (20r6)
. 327 GWh producerad biogas 2016 (351 GWh 2015)
. 255 GWh såld fordonsgas, varav Tgyobiogas (2016)
. 46 publika tankstationer (2018)

' I tankstation ftir flytande fordonsgas, det har ansökts om fler och det fÌirväntas byggas fler inom
det ntirmsta året (2018).

' I slutet av 2017 fanns det i sverige 55 II7 gasfordon varuv 2 533 bussar, 854 tunga fordon och
resterande personbilar och skåpbilar.

' Antal gasfordon personbilar i Västra Götaland 2017* (siffran for Sverige inom parentes) - Bilar ca
9201 (51 730 st är2017).

' Antal gasfordon, tynge i Västra Götaland 2014*. Bussar ca 360 av totalt ca 1 g00 (2 300 st år
2014) - Tunga fordon (t.ex. sopbilar eller lastbilar) ca 120.

* Fordon som är registrerade i Västra Götaland. Tillkommer gör leasingsbolagens bilar som registreras i
Stockholm.

Källa: SCB, Energimyndigheten och Transportstyrelsen

BIOGASANLÄCCM.ICAR OCH TANKST¡III.BN

På Enersiqas Sveriee kan du hitta information om fordonsgas och alla tankställen i Väsha Götaland och
övriga Sverige.

Source URL,



Den här webbplatsen använder cookies. Cookies som behÖvs for att webbplatsen ska fungera har sparats på din enhet.

Biogas i Västra Götaland
västsverige ligger i framkant internationellt sett och är den region som
tillsammans med skåne har störst potential för produktion avbiogas från
avfall och restprodukter. Flera av kommunerna är ledande i landet när det
gäller att sortera ut det gröna avfallet, lantbrukets potential har omsatts till
konkreta satsningar, avloppsslam blir fordonsbränsle och en rad aktörer driver
forsknings- och utvecklingsproiekt. Även inom förgasning av skogsråvara är
västsverige världsledande vad gäller forskning och utveckling.

En viktig bidragande faktor till Västsveriges ledande position är att en stark
aktörssamverkan byggts upp under snart 20 år genom samverkansplattformen
Biogas Väst. Den samlade kompetensen och erfarenheten ger
exportmöiligheter av både kunnande och teknik.

Västsvensk arena för flytande biogas
västsvensk arena för flytande biogas har som syfte att skapa och sprida
kunskap om flytande biogas, LBG, som fordonsbränsle för tunga
lastbilstransporter. Det är ett samverkansproiekt mellan näringsliv, akademi
och samhälle som leds av den nationella arenan för samverkan inom
transporteffektivitet cLosER vid Lindholmen science park.

Västra Götalandsregionen är huwdfinansiär.

Västsvensk arena för fll¡tande biogas

Fakta om biogas i Västra Götaland
På Biogas väst hittar du aktuella fakta och statistik över produktion och
användning. Klicka på länken nedan för att komma till Biogas väst.

Biogas Väst

The road fonruard
En film om Biogas väst och biogasutvecklingen i västra Götaland
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I Få Di Bils tips om de hetaste nyheterna, biltester och
sKdna reportage från bilvitrlden direkt idin mejlbox.

CARL.¡þflAl{

r.Er.AMt
Den sista bilen
med Saab-
emblem från
Stallbackafabriken
iTrollhättan ska
nu aul(ioneras ut.

Ford geretanolen en nychans

Viharförtydtigatvår

Stäng

personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personupogifter och cookies



Ford Kuga, nu även iEg5-version. Foto; Ford

För f5 år sedan var Egs det hetaste man kunde ha itanken. sedan dog
intresset för bränslet hert, Men nu ger Ford etanolen en ny chans. Ford
Kuga blirden enda Eg5-bilen på den svenska nybilsmarknaden.

CARL-JOHAN LEJLAND
Publlceradr 0B april 2019, 21:36 | UppOaterad: 09 april 2019, 16:39

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicÿ. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och coak¡es
Stäng



Ford var först ut isverige med 885 i och med lanseringen av den etanolanpassade Focus
2001, och mårken som Saab och Volvo hångde på.

Detförnybara bränslet, som kan halvera miljöpåverkan jËirnfört med bensin, blev
populärt och varje tankstation tvingades av pumplagen att erbjuda Eg5 eller ett annat
biodrivmedel.

Problemet var att skatteregler i kombination med ett högt etanolpris slog undan intresset
och de senaste åren har försäliningen varit marginell. I fjol fanns baraen Eg5-bil att köpa i
sverige, vwGolf, innan även den försvann ur sortimentet.

Mennufårsvenskakunderett nyttalternativ när Ford lanserar Kuga EcoBoost EgS,
Etanolbilarnadrar mer per liter (cirkaS0 procent), men ioch med att priset på Eg5 nu
ligger på kring 11,50 kronor och bensinen kostar drygt 16 kronor är det åter fördelaktigt
åven för plånboken att tanka Eg5.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicÿ. Lås mer om hur vi hanterar personupDqifter och cook¡es

Stäng



"De problem med för hoga sulfatnivåer som fanns för 20 år sedan ëir borta sedan långe
tack vare en EU-standard, och nu är även priset på EBS rimligare tack vare ett smartare
skattetryck. Vi tror på elbilen sorn en av flera lösningar på lång sikt, men här och nu är
etanolen nästan helt oslagbar för att åstadkomma en snabb klimatomstëillning i stor
skala', kommenterar Erik Lindham, informationschef på Ford sverige.

Vi har fôrtydtigat vår personuppgiftspoticy.

Stäng



llþl var llW Golf som sagt den enda 885-bilen É den svenska marknaden och det
såldes 941 bilar. Men att det finns större potentiatvet Ford som sålt omkring 50.000 Eg5-
FocusiSverige.

När det gËiller bonus malus klarar sþ en etanolbil bra skatten på Ford Kuga EeoBoost
885 hamnar exempelvis på 36O kronor/år.

Etanol e eü förnybart drivmedel som kan tillverkas av exempelvis sockerrör,
sockerbetor, spannmål och skogsråvara.

l(onmente¡aartil<ebr

Kontakt 08-573 6sq qq ! dise@di.se Nyherstips: oB-523 650 go 
I

Ku ndservice: oB -57G. 6510.g I oag en s ¡ n oùsiülr re eo s'tõcl<-nâ m t'Ansvarig utgivare: peter Fellnian -

@ Copyright 2019 Di.se I GDPR .Cookies

kundservice@di.se

vi har förÿdligat vår personuppgiftspolby. Läs mer om hur vi hanterar oersonuppsifter och cookies
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Medborgarförslag om logistik vid vaccination mot covid-19 

Sammanfattning 

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. Som exempel 

nämns möjligheten att utnyttja ”glassbilen” som transportmedel.  

 

Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 

Distribution av vaccin mot covid 19 är i första hand regionernas ansvar. 

Medborgarförslaget bör därför tillställas Västra Götalandsregionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-05. 

Medborgarförslag daterat 2020-11-24. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att skicka medborgarförslaget till Västra Götalandsregionen. 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Västra Götalandsregionen 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 24 november 2020 07:03 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Covid vaccination 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej 
Mitt förslag för loggestik vid vaccination av covid 19 - jag tycker det vore bättre att sjukvårds 
personal åkte runt till invånarna än att invånarna skall åka till någon utsatt plats. Då kan vaccinet 
hållas nedkylt och invånarna slipper parkerings problem och smittorisk. 
Vi skojade lite om exempelvis glassbilen. Att gatovis gå ut med information om när vaccinstionen 
kommer till dig. Kanske en idé.. 
Vänligen  
 
Dagens datum: 
24112020 
 
Namn: 
 
Adress: 
 
Postnummer och ort: 
 
E-post: 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
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Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 

Telefon 0522-69 70 47 
camilla.a.karlsson@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 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 

Förslag till 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. 

 

 

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 
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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. 

 

 

 

Peter Larsson Camilla Karlsson 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 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.  

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2020-11-25 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  
 

2(2) 

2020-11-25 Dnr SBN 2020/00727 

  

 

 

 

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 Malin Witt 

Förvaltningschef Nämndsekreterare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-01-05 Dnr KS 2019/00772 

  

 

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 

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 

Förslag till 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”.   
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2021-01-05 Dnr KS 2019/00772 

  

 

 

 

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. 

 

 

 

Peter Larsson Camilla Karlsson 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 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 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

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”.  
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Kultur och fritid 
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2020-11-24 Dnr KFN 2020/00143 

  

 

 

 

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 Eva Persson 

Tf förvaltningschef Tf. avdelningschef 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-01-04 Dnr KS 2020/00787 

  

 

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 Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 





 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2020-12-16 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  
 

2(2) 

2020-12-16 Dnr SBN 2020/00263 

  

 

 

 

 

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 Malin Witt 

Förvaltningschef Nämndsekreterare 

Skickas till 

Kommunfullmäktige  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-01-04 Dnr KS 2020/00796 

  

 

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 Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Socialnämnden 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 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 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(1) 

2020-12-14 Dnr SN 2020/00273 

  

 

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 
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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 
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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 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

3(3) 

2021-01-14 Dnr KS 2021/00039 

  

 

 

 

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 Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 
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Dokumenttyp:  Avgifter 

Dnr:  

Antagen av:  Kommunfullmäktige  

Antagen: 2013-05-08, § 65 

Dokumentansvarig:  Tekniska avdelningen, Uddevalla kommun 

Senast reviderad: Kommunfullmäktige 2015-12-09, § 305, indexuppräknad 2021 enligt ändringar i 

konsumentprisindex (KPI)  
 

 

 

Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun 
 

 

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 

1. Försäljningar av varor 

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 

(endast säsongsplats tillåtes) 

Kiosker/stånd för blommor, frukt, bär, grönsaker, godis 

a) fasta anläggningar (kiosker) 
 

 
b) tillfälliga anläggningar (försäljningsstånd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ingen upplåtelse 

b) ingen upplåtelse 

a) 4 331 kr/plats (3x3m)/säsong 

b) 1 979 kr/plats (3x3m)/säsong 

 

 
a) ingen upplåtelse 

 
 
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 
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Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 

Lotteriförsäljning från stånd 279 kr/plats (3x3m)/dag 

360 kr är minsta avgift 

139 kr/plats (3x3m)/dag 

360 kr är minsta avgift 

279 kr/plats (3x3m)/dag 

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 

360 kr är minsta avgift 

279 kr/plats/dag 

360 kr är minsta avgift 

2. Uteserveringar 

 
Gångbaneserveringar, restaurangverandor, 

friluftsserveringar 

375 kr/kvm/år (sommarperiod) 

 
375 kr/kvm/år (vinterperiod, 

verksamhets öppettider) 

 
562 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet 

runt) 

233 kr/kvm/år (sommarperiod) 

 
233 kr/kvm/år (vinterperiod, verksamhets 

öppettider) 

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

375 kr/kvm/år (sommarperiod) 

 
375 kr/kvm/år (vinterperiod, verksamhets 

öppettider) 

 
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, 

skyltskåp, montrar och dylikt 

 
 
700 kr/kvm visningsyta/år 

 
 
487 kr/kvm visningsyta/år 

 
 
ingen upplåtelse 

Rörliga affischpelare ingen upplåtelse 16 571 kr/plats/år ingen upplåtelse 



UaFS     
  Blad 16 

Årsavgifter för serveringstillstånd för 2020 - 2021 
Årsomsättning 
(alkoholförsäljning) 

Fast  
avgift 

Rörlig. 
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 

11 000 001- 7.000 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  3 500 kr 
2 produkter  4 500 kr 
3 produkter  5 500 kr 
 
 
Ansökningsavgifter tobakstillstånd 2019 - 
2021  
Stadigvarande tobaksförsäljning 7.000 kr 
Anmälan om betydande förändring, ex. i 
ägarförhållanden och övertagande av rörelse 5.000 kr 
Tillfälliga tillstånd 5.000 kr 
Övriga avgifter, omregistrering etc. 500 kr 
Årsavgift för tobakstillstånd 2020 - 2021 7.000 kr 
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Blad 74 
 

 

        

VERKSAMHETSGRUPP 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 
38 § 

FMH, 

punkt 1 

H 

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. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 2 

H 6 För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 

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. 

        

VERKSAMHETSGRUPP EJ 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

  UH 0,75  För frisörer är tillsynstiden 0,75 timmar. 
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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.
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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 Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 

Kommunarkivet 

Författningssamlingen 



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 21:-  
18x24 29:-  
24x30 40:-  
30x40 87:-  
Större format enligt offert  
   
Kopia, färg   
   
13x18 och mindre 24:-  
20x30 46:-  
28x35 107:-  
35x50 161:-  
Större format enligt offert  
   
Papperskopia, färgdia   
   
13x18 och mindre 36:-  
18x24 72:-  
24x30 172:-  
30x40 224:-  
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Större format enligt offert  
   
Diadublikat   
   
24x36 mm (småbild) 21:-  
   
Avfotografering, svart/vit   
   
13x18 och mindre 36:-  
   
Avfotografering, svart/vit rastrerad   
   
A4 och mindre 58:-  
A3 71:-  
   
Reprofotografering   
   
Negativkostnad, svart/vit och färg 70:-  
därtill kommer kopiekostnad, svart/vit bild, priser 
som kopia ovan, 

  

   
färgbild   
   
13x18 och mindre 40:-  
20x30 60:-  
28x35 140:-  
Större format enligt offert  
   
Övriga arbeten enligt särskild överenskommelse   
   
Användningsavgifter för fotografiska arbeten   
   
Priser per bild - bild betalas varje gång den  
publiceras 

  

   
Tidningar och tidskrifter Svart/vit Färg
  
Mindre bild 330:- 410:-
Helsida (mer än halvsida) 485:- 600:-
Uppslag 630:- 775:-
Omslag 800:- 995:-
  
Böcker och läromedel  
  
Mindre bild 350:- 500:-
Helsida (mer än halvsida) 495:- 665:-



UaFS 16/1989  00.18   
  Blad 3 

  

Uppslag 750:- 885:-
Omslag 1.050:- 1.085:-
Omslag, runtgående 1.280:- 1.280:-
  
Informations- och AV-material  
  
Bild i bildband, enstaka  320:- 320:-
Programblad, informationsblad 285:- 430:-
Programblad, informationsblad, omslag 545:- 635:-
Bild projicerad på teater eller liknande 345:- 430:-
Bild i film eller video, inkl. TV, enstaka stillbild 520:- 565:-
Utställning, tillfällig 275:- 290:-
Bas- eller vandringsutställning 415:- 440:-
Årsredovisning 500:- 850:-
Pressrealease 500:- 650:-
  
Reklamgruppen  
  
Kommersiell utställning, tillfällig  810:-
Kommersiell utställning, bas- eller vandringsut-
ställning 

 
1.160:-

Broschyr, mindre bild  830:-
Broschyr, helsida  1.370:-
I annons för publicering i en tidning  från 1.200:-
I annons för publicering i flera tidningar  från 1.920:-
På förpackning  från 1.310:-
På affisch, beroende på upplaga, format och an-
vändningsområde 

 
från 1.310:-

På grammofonskive- eller kasettomslag  från 1.310:-
På grammofonskive- eller kasettomslag, baksida, 
insida 

 
från    650:-

Almanacka  från 1.060:-
Vykort enligt avtal beroende på upplagans storlek från-till 830:- --1.310:-
Bild på pussel från-till 830:- --1.310:-
Frimärke  1.000:-
  
För användningsområden: faksimil, reproduktion m.m. träffas avtal i varje enskilt 
fall. 
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  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 

skickas via e-post 

Kostnadsfritt 

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 Avgift 

Mindre än 20 gram Avgiftsfritt 

Mer än 20 gram Faktisk portokostnad 

Postförskott, bud etc. Faktisk kostnad 

E-post 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. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-01-04 Dnr KS 2020/00806 

  

 

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 Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 

Författningssamlingen 

Avdelningschef Juridik och administration, kommunledningskontoret 



 Uddevalla kommuns författningssamling 1 (1) 

 

Dokumenttyp:  Riktlinjer 

Dnr: KS 2020/806 

Antagen av:  Kommunfullmäktige 

Antagen: 2014-12-10, § 233. 

Dokumentansvarig:  Avdelningschef Juridik och administration, kommunledningskontoret 

Senast reviderad: 2021-02-XX § XX 
 

 

 

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.  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-01-04 Dnr KS 2020/00798 

  

 

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 Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 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 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2020-11-26 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  
 

2(2) 

2020-11-26 Dnr SBN 2020/00713 

  

 

 

 

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 Karin Ahlström 

Förvaltningschef Fastighetsregistrerare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ansvarig handläggare 
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 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-01-05 Dnr KS 2020/00758 

  

 

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. 
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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 Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden för vidare expediering 

Reviderat reglemente och föreskrifter till författningssamlingen 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 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 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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 
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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 
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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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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 nämnd-

och 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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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 Paula Nyman 

Avdelningschef Enhetschef 
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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 sä- 

kerhet 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 kart- 

bilaga 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 för- 

siktighet 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 handels- 

och 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 passage- 

rarfartyg 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 åt- 

gärder 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 hamn- 

området. 

 
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 far- 

tygets 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 
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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 befäl-

havare 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 hamn-

myndigheten. 

 
§ 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.  
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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. 
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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. 
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Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Revisorerna 

Samhällsbyggnadsnämnden 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 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 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-12-21 intygar 

Ola Löfgren 

 

Skickat 2020-12-22 till 

thomas.edin@se.ey.com 
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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. 
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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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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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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 säkerställt 

ändamålsenliga arbetsformer för att genomföra av investeringsprojekt. 

 

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 med 

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? 

 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. 
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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 

 
 

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. 

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.

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

Behovsfas 

Prioriterings-

fas (nov-juni) 

Genomförande-

fas 
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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 2020-
2030. Nyinvesteringen i simhall är ett av objekten med senarelagd tidplan. 
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 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 samhällsbyggnads-

nämnden 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) 

► Simhall (Kultur- och fritidsnämnden5) 

► 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, kommunlednings-

kontoret 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”. Kultur- 

och 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 

 
7 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 
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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. 
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Tabell 1. Processgenomgång 

Kriterier Källdalsskolan Simhallen Kungsgatan Vildvinet 

Planering     

1. Syfte och mål ska framgå med 

investeringen 
✓ ✓ ✓ ✓ 

2. Noggrant framtagen investeringskalkyl 

som innefattar såväl 

investeringsutgifter som framtida 

driftkostnader/intäkter 

✕ Delvis* ✕ ✕ 

3. För strategiska investeringar 

(investeringar som utsetts som 

strategiska eller som överstiger 1000 

prisbasbelopp ) ska underlagen för 

beslutet vara mer omfattande 

– Delvis* – – 

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 

✕  

(planeras 

göras hösten 

2020) 

– – ✕ 

2. När investering skett på beställning 

från annan nämnd lämnas 

slutredovisning också till den 

nämnden. 

✕ 

(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. 

Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ett 

ändamålsenligt arbete med 

kompetensförsörjning för att säkerställa 

genomförande av investeringsprojekt? 

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden har 

säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 

kompetensförsörjning. 

Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att 

arbets- och ansvarsfördelningen mellan 

förtroendevalda och tjänstepersoner i 

investeringsprojekt är utformad på ett 

ändamålsenligt sätt? 

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden har 

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 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 Liselott Daun 

Verksamhetsrevisor Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Ernst & Young AB 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 bad, 

samhällsbyggnadsförvaltningen 13 mars 2019 

► Protokollsutdrag ändring av beslut och placering, kommunfullmäktige 13 nov 2019 

 

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 



Till: Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
   

            2020-10-12    

 

Kommunens revisorer 

 

 

 

      

     

    

  

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 arbets- 

och 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   Carl-Johan Sernestrand   

Ordförande    Vice ordförande 
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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 
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att fastställa Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i 

Uddevalla kommun 
Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekono-
misk hushållning för kommunen. I § 6 framgår att det i budgeten ska anges de mål och riktlinjer för verk-
samheten 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 förvaltningsberättel-
sen ska innehålla en utvärdering av om mål och riktlinjer med betydelse för en god ekonomisk hushåll-
ning 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 av-
stämning 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 kommunkoncer-

nen bedriver eller avser att bedriva ska ha invånarnas bästa som utgångspunkt. God ekonomisk hus-

hållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, bolag och stiftelser ska ha en sta-

bil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i samhällsekonomin.  
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Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje generation ska bära kost-

naden för den service den konsumerar och inte belasta kommande generationer. Kommunkoncer-

nens 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 kommun-

koncernens verksamheter för respektive mandatperiod. De finansiella målen ska ha både ett kortsik-

tigt och ett långsiktigt perspektiv, avse både resultat och ekonomisk ställning samt kopplas till rikt-

ningar 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 kommun-

koncernens verksamheter för respektive mandatperiod. De verksamhetsmässiga måtten ska ha både 

ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv samt kopplas till riktningar och/eller övergripande strate-

gier i strategisk plan. 

De verksamhetsmässiga måtten prövas varje år i samband med arbetet med flerårsplanen. Målsätt-

ningarna 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 eko-

nomisk 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 kommunalförbun-

den styrs av förbundsordning som fastställes av kommunfullmäktige. 

Uppföljning av kommunfullmäktiges finansiella mål och verksamhetsmässiga mått sker i delårsrap-

porterna tom april resp. augusti samt i årsredovisningen. Bolagens, stiftelsernas och kommunalför-

bundens ägardirektiv, stadgar och förbundsordning tillsammans med resultat följs upp av kommun-

styrelse 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 samt-
liga finansiella mål och 2/3-delar av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/för-
bättring.  
 
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 kommun-

koncernen, däremot ska sammanställda räkenskaper upprättas och målen för god hushåll-

ning för den kommunala koncernen utvärderas i förvaltningsberättelsen enligt LKBR.  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-01-19 Dnr KS 2021/00060 

  

 

Handläggare 

Lokalstrateg Mattias Hagelberg 

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

 

Investeringar och driftkostnader avseende ersättningsytor för 

Rimnersområdets fotbollsplaner B-plan och C-plan 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om ersättningsytor för de fotbollsplaner (B-

plan, naturgräs och C-plan, konstgräs) på Rimnersområdet som kommer att rivas under 

sommaren/hösten 2021 i samband med byggstart av ny simhall. Beslutet innebär att en 

ny 9 mot 9 konstgräsplan byggs på grusplanen bakom Sommarhemshallen. B-planen på 

Rimnersområdet ersätts med en upprustning av befintlig gräsplan och omklädningsrum 

på Bodele. Förslagen beskriv mer ingående i nämndens beslutsunderlag. 

 

Nämnden föreslår samtidigt att kommunstyrelsen beslutar om investeringar och 

driftkostnader. Investeringsnivå för konstgräsplan sommarhemsskolan beräknas till 

6 600 tkr mkr samt 647 tkr per år i driftkostnad i form av kapitalkostnad. Upprustning 

av befintlig gräsplan på Bodele beräknas till 1 200 tkr i investering samt 130 tkr i 

driftkostnad i form av kapitalkostnad. Dessa båda investeringar och driftkostnader har 

kultur- och fritidsförvaltningen i samråd med kommunledningskontoret bedömts kunna 

rymmas inom befintlig budget för nytt badhus.  

 

Investeringen avseende omklädningsrum på Bodele om 2 400 tkr och en uppskattad 

driftkostnad om 270 tkr bestående av kapital- och vissa andra driftkostnader. Efter 

samråd mellan kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningskontoret har denna 

investering bedömts ej vara lämplig att hantera inom badhusbudgeten. Kommunen har 

dock en investeringsnivå i budget för 2021 som bedöms kunna ge finansiering av 

projektet, vilken enligt kommunledningskontorets uppfattning ska omfatta investeringen 

samt den del av driften som avser kapitalkostnad. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-19. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-12-18 § 172. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-30. 

Tidplan 9 mot 9 Sommarhemsplanen.  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-11-13 § 264. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna att investeringen för konstgräsplan på Sommarhemmet om 6 600 tkr mkr 

samt investering i upprustning av gräsplan på Bodele om 1 200 tkr ryms inom beslutad 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-01-19 Dnr KS 2021/00060 

  

 

 

 

investeringsbudget för simhallen och att kultur- och fritidsnämnden ska erhålla 

driftbidrag för investeringens kapitalkostnad, 

 

att godkänna att öka kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för upprustning av 

omklädningsrum på Bodele om 2,4 mkr och att kultur- och fritidsnämnden ska erhålla 

driftbidrag för investeringens kapitalkostnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Mattias Hagelberg 

Kommundirektör Lokalstrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomiavdelningen 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 172 Dnr KFN 2020/00140  

Ersättningsytor för Rimnersområdets B-plan och C-plan 

Sammanfattning 

Den 13 november 2019 (§ 264) beslutade kommunfullmäktige att ny simhall ska 

placeras på Rimnersområdet. Beslutet medför att två fotbollsplaner (B-plan, naturgräs 

och C-plan, konstgräs) på Rimnersområdet kommer att rivas under sommaren/hösten 

2021 i samband med byggstart av simhallen. En ny konstgräsplan planeras att anläggas 

på Rimnersområdet som en del av pågående stadsutvecklingsprojekt i framtiden men är 

ingen lösning som ersättningsplan.  

  

Som ersättning föreslår förvaltningen framförallt ett övertagande av Fridhems 

anläggning Kamratgården samt att en ny 9 mot 9 konstgräsplan byggs på grusplanen 

bakom Sommarhemshallen. B-planen ersätts med en upprustning av befintlig gräsplan 

på Bodele samt omklädningsrum.  Förvaltningens rekommendation att anlägga en 9 mot 

9 konstgräsplan Sommarhemmet bygger på att projektet löper liten risk att försenas i tid 

samt att det är ett resursmässigt hållbart alternativ, både under ersättningstiden 

och därefter. Målsättningen är att fotbollsplaner ska åter till Rimnersområdet i den 

fortsatta utvecklingen av området och planen på Sommarhemmet kan då finnas kvar och 

nyttjas som en spontanidrottsplats. Driftkostnaden blir lägre och investeringskostnaden 

bedöms också rymmas inom ramen för simhallens budget.  

  

Förvaltningen lägger också fram ytterligare ett alternativ med en 11 mot 11 

konstgräsplan på Svanevallen. Alternativet innebär i nuläget lite högre risk för 

förseningar i tidplanen och högre drift-och investeringskostnader. I samråd med 

kommunledningskontorets ekonomiavdelning bedöms investeringen inte 

rymmas helt inom simhallens budget utan behöver finansieras.  

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-30 

Tidplan 9 mot 9 Sommarhemsplanen 

Tidplan 11 mot 11 Svanevallen 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-11-13 § 264   

 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

  

Alternativ 1  

  

att en ny 9 mot 9 konstgräsplan skall byggas på grusplanen vid Sommarhemsskolan.    

  

att en upprustning av befintlig gräsplan på Bodele, inklusive omklädningsrum, ska 

utföras som ersättning till Rimnersområdets B-plan.  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

att uppdra åt förvaltningschef att utreda möjligheterna för återanvändning av C-planens 

konstgräs på andra platser i kommunen.  

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen om 6 600 000 kronor för 

en ny konstgräsplan vid Sommarhemsskolan samt 647 000 kronor i ökad driftram för 

kultur och fritidsnämnden. Investeringen finansieras inom ramen för simhallens budget.  

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen 1 200 000 kronor för en 

upprustning av befintlig gräsplan på Bodele, samt 130 000 kronor i ökad driftram för 

kultur och fritidsnämnden. Investeringen finansieras inom ramen för simhallens budget.  

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen 2 400 000 kronor för 

upprustning av omklädningsrum på Bodele samt 270 000 kronor i ökad driftsram för 

kultur och fritidsnämnden.   

  

Alternativ 2  

  

att en ny 11 mot 11 konstgräsplan skall byggas på Svanevallen.  

  

att en upprustning av befintlig gräsplan på Bodele, inklusive omklädningsrum, ska 

utföras som ersättning till Rimnersområdets B-plan.  

  

att uppdra åt förvaltningschef att utreda möjligheterna för återanvändning av C-planens 

konstgräs på andra platser i kommunen.  

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen om 13 030 000 kronor för 

en ny konstgräsplan vid Svanevallen samt 1 214 000 kronor i ökad driftram för kultur 

och fritidsnämnden.  

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen 1 200 000 kronor för en 

upprustning av befintlig gräsplan på Bodele, samt 130 000 kronor i ökad driftram för 

kultur och fritidsnämnden.  

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen 2 400 000 kronor för 

upprustning av omklädningsrum på Bodele samt 270 000 kronor i ökad driftsram för 

kultur och fritidsnämnden.  

 

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande föreslår följande: 

att anta alternativ 1 samt att skicka med kultur och fritidsförvaltningen att i dialog med 

Haif och IK Oddevold kunna säkerställa matchtider på helg för övriga föreningar.   

Kent Andreasson (UP) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare föreningsdialog i 

första hand och att i andra hand avslå förvaltningens förslag till beslut.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Beslutsgång  

Ordförande frågar om nämnden vill besluta om återremiss eller avgöra ärendet idag och 

finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet idag. 

Ordförande frågar om nämnden vill godkänna Kent Andreassons (UP) förslag om att 

avslå förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden inte godkänner det.   

Ordförande frågar om nämnden vill godkänna ordförandes förslag till beslut och finner 

att nämnden gör det.  

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

  

att en ny 9 mot 9 konstgräsplan skall byggas på grusplanen vid Sommarhemsskolan.    

  

att en upprustning av befintlig gräsplan på Bodele, inklusive omklädningsrum, ska 

utföras som ersättning till Rimnersområdets B-plan.  

  

att uppdra åt förvaltningschef att utreda möjligheterna för återanvändning av C-planens 

konstgräs på andra platser i kommunen.  

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen om 6 600 000 kronor för 

en ny konstgräsplan vid Sommarhemsskolan samt 647 000 kronor i ökad driftram för 

kultur och fritidsnämnden. Investeringen finansieras inom ramen för simhallens budget.  

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen 1 200 000 kronor för en 

upprustning av befintlig gräsplan på Bodele, samt 130 000 kronor i ökad driftram för 

kultur och fritidsnämnden. Investeringen finansieras inom ramen för simhallens budget.  

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen 2 400 000 kronor för 

upprustning av omklädningsrum på Bodele samt 270 000 kronor i ökad driftsram för 

kultur och fritidsnämnden.   

  

att skicka med kultur och fritidsförvaltningen att i dialog med Haif och IK Oddevold 

kunna säkerställa matchtider på helg för övriga föreningar.   

Reservation  

Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

egna förslag.  

Avstår från att delta i beslut 

Karin Johansson (KD) avstår från att delta i beslutet. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Protokollsanteckning 

Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) lämnar följande anteckning till 

protokollet:  

 

Uddevallapartiet ser brister i dialogen med föreningar där inte förvaltningen eller 

föreningarna är överens om vad som är bra dialog. Detta gäller i första hand 

Rimnersvallen och Samnerödsområdet och föreningar som är aktiva här. 

Utan att veta hur framtidens plan av området Rimnersvallen/Samneröd tar vi beslut att 

flytta runt planer vilket bidra till högre kostnader, logistiska problem och oro för de som 

nyttjar ytorna. 

  

För att i framtiden utveckla en bättre dialog mellan föreningar och kommunen föreslår 

Uddevallapartiet att ett Föreningsråd skall organiseras för att lyfta de frågor som är 

aktuella för föreningar och förbättra dialogen där i mellan, vilket kan hjälpa föreningar i 

ett tidigt läge att inkluderas i framtida investeringar, ombyggnationer och 

utvecklingsfrågor. 

  

Jäv  

Carl-Gustav Gustafsson (L) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut.   

Ajournering 

Under överläggningarna ajournerade sig nämnden mellan klockan 11.12 och 11.30.  

 

 

 

 
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2020-12-14 

Annelie Högberg, Kent Andreasson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-12-14 intygar 

Josefin Florell 

 

Skickat 2020-12-17 till 

Kommunledningskontoret 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 
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2020-11-30 Dnr KFN 2020/00140 

  

 

Handläggare 

Projektledare Emil Palmqvist 

Telefon 0522-69 81 78 
Emil.palmqvist@uddevalla.se  

 

Ersättningsytor för Rimnersområdets B-plan och C-plan 

Sammanfattning 

Den 13 november 2019 (§ 264) beslutade kommunfullmäktige att ny simhall ska 

placeras på Rimnersområdet. Beslutet medför att två fotbollsplaner (B-plan, naturgräs 

och C-plan, konstgräs) på Rimnersområdet kommer att rivas under sommaren/hösten 

2021 i samband med byggstart av simhallen. En ny konstgräsplan planeras att anläggas 

på Rimnersområdet som en del av pågående stadsutvecklingsprojekt i framtiden men är 

ingen lösning som ersättningsplan.  

 

Som ersättning föreslår förvaltningen framförallt ett övertagande av Fridhems 

anläggning Kamratgården samt att en ny 9 mot 9 konstgräsplan byggs på grusplanen 

bakom Sommarhemshallen. B-planen ersätts med en upprustning av befintlig gräsplan 

på Bodele samt omklädningsrum.  Förvaltningens rekommendation att anlägga en 9 mot 

9 konstgräsplan Sommarhemmet bygger på att projektet löper liten risk att försenas i tid 

samt att det är ett resursmässigt hållbart alternativ, både under ersättningstiden 

och därefter. Målsättningen är att fotbollsplaner ska åter till Rimnersområdet i den 

fortsatta utvecklingen av området och planen på Sommarhemmet kan då finnas kvar och 

nyttjas som en spontanidrottsplats. Driftkostnaden blir lägre och investeringskostnaden 

bedöms också rymmas inom ramen för simhallens budget.  

  

Förvaltningen lägger också fram ytterligare ett alternativ med en 11 mot 11 

konstgräsplan på Svanevallen. Alternativet innebär i nuläget lite högre risk för 

förseningar i tidplanen och högre drift-och investeringskostnader. I samråd med 

kommunledningskontorets ekonomiavdelning bedöms investeringen inte 

rymmas helt inom simhallens budget utan behöver finansieras.  

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-30 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-11-13 § 264  

Tidplan 9 mot 9 Sommarhemsplanen 

Tidplan 11 mot 11 Svanevallen 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

Alternativ 1  

  

att en ny 9 mot 9 konstgräsplan skall byggas på grusplanen vid Sommarhemsskolan.    



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(5) 

2020-11-04 Dnr KFN 2020/00140 

  

 

 

 

  

att en upprustning av befintlig gräsplan på Bodele, inklusive omklädningsrum, ska 

utföras som ersättning till Rimnersområdets B-plan.  

  

att uppdra åt förvaltningschef att utreda möjligheterna för återanvändning av C-planens 

konstgräs på andra platser i kommunen.    

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen om 6 600 000 kronor för 

en ny konstgräsplan vid Sommarhemsskolan samt 647 000 kronor i ökad driftram för 

kultur och fritidsnämnden. Investeringen finansieras inom ramen för simhallens budget.  

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen 1 200 000 kronor för en 

upprustning av befintlig gräsplan på Bodele, samt 130 000 kronor i ökad driftram för 

kultur och fritidsnämnden. Investeringen finansieras inom ramen för simhallens budget.  

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen 2 400 000 kronor för 

upprustning av omklädningsrum på Bodele samt 270 000 kronor i ökad driftsram för 

kultur och fritidsnämnden.   

  

  

Alternativ 2  

  

att en ny 11 mot 11 konstgräsplan skall byggas på Svanevallen.  

  

att en upprustning av befintlig gräsplan på Bodele, inklusive omklädningsrum, ska 

utföras som ersättning till Rimnersområdets B-plan.  

  

att uppdra åt förvaltningschef att utreda möjligheterna för återanvändning av C-planens 

konstgräs på andra platser i kommunen.    

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen om 13 030 000 kronor för 

en ny konstgräsplan vid Svanevallen samt 1 214 000 kronor i ökad driftram för kultur 

och fritidsnämnden.  

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen 1 200 000 kronor för en 

upprustning av befintlig gräsplan på Bodele, samt 130 000 kronor i ökad driftram för 

kultur och fritidsnämnden.  

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen 2 400 000 kronor för 

upprustning av omklädningsrum på Bodele samt 270 000 kronor i ökad driftsram för 

kultur och fritidsnämnden.  

 



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

3(5) 

2020-11-04 Dnr KFN 2020/00140 

  

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Under våren och sommaren 2020 har kultur- och fritidsförvaltningen och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans utrett olika förslag på placering för 

ersättningsplaner för de två som rivs på Rimnersområdet i samband med byggandet av 

den nya simhallen. Utifrån utredda alternativ har förvaltningarna kommit fram till två 

huvudsakliga alternativ som anses mest fördelaktiga utifrån genomförbarhet.   

  

Gemensamt för båda alternativen är att befintlig gräsplan på Bodele rustas upp, 

inklusive omklädningsbyggnad, som ersättning till B-plan på Rimnersområdet.  

En grov kalkyl för detta indikerar 3 600 000 kronor.   

  

Alternativ 1 består i att Rimnersområdets C-plan ersätts genom att en ny konstgräsplan 

9 mot 9 anläggs på grusplanen vid Sommarhemshallen, där: 

  

 Kommunen har rådighet över marken 

 Detaljplan tillåter det 

 Möjlighet till snabb byggstart finns 

 Omklädningsrum finns 

 Inget bygglov eller samråd behövs 

 Grov kalkyl: 6 600 000 kronor 

 

Det krävs även ett kommunalt övertagande av Fridhems anläggning Kamratgården för 

att få rådighet över området och bokningar. För ett övertagande föreslås att låta 

pågående arbete med att samtliga av Kultur och fritidsförvaltningens lokaler skall 

övergå till Samhällsbyggnadsförvaltningens ägo gå sin gång och ha ett övertagande 

klart under sommaren 2021. I samband med budgetprocessen i juni bör 

Samhällsbyggnadsförvaltningen be om investeringsmedel för nödvändiga renoveringar. 

Detta för att uppnå uthyrningsbar standard på omklädningsrum och få en bra belysning 

på befintlig plan, samt miljömässigt godtagbar hantering av granulat.  

 

Uddevalla Elitidrottsgymnasium (UEIG) tränar idag på Rimnersområdet. Det är 

logistiskt utmanande för UEIG att träna på Kamratgården på Fridhem och den 9 mot 9 

plan som föreslås byggas anpassas främst för barn/ungdomsverksamhet.  

Som lösning för UEIG:s träningar är ett förslag att använda Thordéngården under dagtid 

då IK Oddevold ej nyttjar den. För att detta ska bli genomförbart behöver föreningen 

ekonomiskt stöd som ersätter kostnader för föreningen att byta ut konstgräset, då det är 

undermåligt. Ett sådant eventuellt stöd är förenat med villkor i enlighet med 

överenskommelse mellan Kultur och fritid och IK Oddevold. 

 

Alternativ 2 består i stora drag av samma förutsättningar som alternativ 1, skillnaden är 

att en 11 mot 11 konstgräsplan byggs på Svanevallen, där: 

 

 Kommunen har rådighet över marken 
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 Detaljplan tillåter 

 Möjlighet till relativt snabb byggstart 

 Omklädningsrum kan behöva byggas 

 Grov kalkyl: 13 090 000 kronor 

 

 

Rekommendation  

Kultur och fritidsförvaltningen förespråkar alternativ 1.  

 

I alternativ 1 anläggs en ny granulatfri konstgräsplan vid Sommarhemshallen vilket ökar 

möjligheten för spontanidrott i södra Uddevalla som idag saknar nära tillgång till 

konstgräs. Dessa effekter är i linje med Kultur och fritids mål för anläggningar om att 

stödja föreningsidrottens möjlighet till träning och tävlan samt allmänhetens möjlighet 

att aktivera sig i olika former. På Sommarhemskolan går det totalt 689 elever vilka 

dagtid skulle ha stort nyttjande av planen. 

 

Förvaltningen förespråkar också alternativ 1 utifrån den ekonomiska aspekten då 

alternativ 1 kostar hälften så mycket som alternativ 2. 

 

Tittar förvaltningen i framtida perspektiv kommer en 11 mot 11 plan på Svanevallen 

vara överflödig då vi kommer att ha tillgång till en 11 mot 11 på Rimnersområdet igen. 

En 11 mot 11 plan bör vara Fifa-certifierad vilket inte en granulatfri plan är. En Fifa-

certifierad plan innehåller gummigranulat som kräver mycket skötsel för att få en lång 

livslängd samt bra spelförutsättningar.  

 

En granulatfri plan kräver mindre skötsel och har mindre miljöpåverkan och blir därför 

lättare att använda till annat ändamål och minska skötseln på när den har fyllt sin 

funktion som ersättningsplan.  

 

Byggs en granulatfri plan vid Sommarhemmet kan den nyttjas av föreningslivet under 

den period det behovet finns tills att en ny plan byggs på Rimnersområdet, för att 

därefter göra om skötseln så den sköts som en näridrottsplats bara för spontanidrott och 

exempelvis inte vinterhålls. 

 

En 11 mot 11 granulatplan klarar inte på samma sätt en minskad skötselfrekvens även 

om den används som spontanidrottsplats då det kommer krävas fortsatt harvning, 

borstning, rengöring, tömning av granulatfällor med mera vilket kommer göra 

driftskostnaden högre än vid alternativ 1 över tid och större personella resurser.  

  

Ekonomiska konsekvenser  

Kultur och fritidsförvaltningen har tagit fram kalkyler i samarbete med 

samhällsbyggnadsförvaltningen och stämt av ekonomiska konsekvenser och 

finansieringsmöjligheter med kommunledningskontorets ekonomichef.  
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Ny 9 mot 9-konstgräsplan belägen vid Sommarhemshallen som ersättning för 

Rimnersvallens C-plan beräknas kosta cirka 6 600 000 kronor vilket bedöms rymmas 

inom budgeten för simhallen. Kultur och fritidsnämnden behöver även ta höjd för en 

ökning av driftramen på 647 000 kr/år vilket bedöms inrymmas i den framtagna 

driftsreserven för simhallen.   

  

En 11 mot 11 plan på Svanevallen beräknas till ca 13 030 000 kronor samt att det finns 

ett ekonomiskt anspråk av föreningen. Vid detta alternativ bedöms hela kostnaden inte 

rymmas inom budgeten för simhallen och finansieringen är därför inte klar.  

Kultur och fritidsnämnden behöver även ta höjd för en ökning av driftramen på 

1 214 000 kr/år vilket inte bedöms inrymmas i den framtagna driftsreserven för 

simhallen.   

   

För upprustning av gräsplan på Bodele som ersättning för Rimnersvallens B-plan 

beräknas en kostnad om cirka 1 200 000 kronor. För upprustning av 

omklädningsbyggnader på Bodele beräknas en kostnad om cirka 2 400 000 kronor. Av 

dessa summor är 1 200 000 kronor en effekt av simhallens placering och bedöms därav 

rymmas i budgeten för simhallen. 2 400 000 kronor är en underhållsskuld på 

byggnader och finansieras inte av simhallsprojektet.  
 

Kultur och fritidsnämnden behöver även ta höjd för en ökning av driftramen på 

130 000 kr/år för en upprustning av en gräsplan vilket bedöms inrymmas i den 

framtagna driftsreserven för simhallen. Nämnden behöver även ta höjd 

för ökad driftram för upprustning av omklädningsrummen vilket bedöms till 270 000 

kr/år, vilket inte är aktuellt att ta via simhallen då det är en underhållsskuld.  

  

Driftkostnad beräknas till 687 000 kr/år för återtagandet av Kamratgården.   

Internhyran för Rimnersvallen kommer att för Kultur och fritid minska med 

503 000 kr/år när plan B och C försvinner, vilket gör att Kultur och fritid behöver ta 

höjd för en ökad drift på 184 000 kr/år för Kamratgården.   

 

 

 

 

 

Paula Nyman    Emil Palmqvist  

Tf förvaltningschef   Projektledare 
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Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2019-11-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 264 Dnr KS 2019/00769  

Förutsättningar för Rimnersområdet - inriktning och placering 
simhall 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-13 § 76 att placeringen för ”Framtidens bad” 

skulle vara Windingsborg. Tidigare utredningar och inriktningsförslag ang. placering 

finns. 

  

Samverkansmajoriteten gav 2019-10-08 kommundirektören i uppdrag att utreda 

förutsättningar för simhall placerat på Rimnersområdet. Detta uppdrag har därefter även 

bekräftats av kommunstyrelsens ordförande till kommundirektören. Kommundirektören 

har avgränsat uppdraget till att omfatta en process baserad på entreprenadmodellen 

partnering, att beskriva beslutsprocessen och att inriktningen för simhallen ska vara 

motion, träning och tävling med SM-standard innehållande en bassäng om 50 meter 

med 8-10 banor, uppvärmningsbassäng, även lämplig för simundervisning, barnbassäng 

och hoppbassäng.  

  

Kommundirektören har tagit fram ett förslag enligt ovan i vilket bl.a. föreslås att 

kommunstyrelsen ska vara beställare av projektet och att det ska genomföras genom så 

kallad totalentreprenad genom samverkansformen partnering. Nuvarande 

investeringsram för badhus föreslås gälla även fortsättningsvis.    

 

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat att arbetet med Framtidens bad med 

placering Windingsborg ska avbrytas samt att ge kommundirektören i uppdrag att ta 

fram förslag till utveckling av fastigheten Windingsborg med inriktning mot bostäder, 

verksamhetslokaler, utbildning, kontor, friskvård, bad, vattenupplevelser m.m. i syfte att 

skapa attraktiv stads-och levandemiljö. 

 

Christer Hasslebäck (UP), Ole Borch (MP), Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson 

(SD), Anna-Lena Heydar (S), David Höglund Velasquez (V), Annelie Högberg (S), 

Monica Bang Lindberg (L), Paula Berger (S), Carina Åström (S), Torsten Torstensson 

(C), Kenneth Engelbrektsson (S),Marie Pettersson (C) och Mikael Staxäng (M) yttrar 

sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-10-30 § 244 

Kultur och fritidsnämndens protokoll, 2019-10-24 § 125 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-1-18 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-17. 

Indikativ tidplan. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-13 § 76.    

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2019-11-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 264 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP), Martin Pettersson (SD), Monica Bang Lindberg (L), Torsten 

Torstensson (C), Mikael Staxäng (M) och Marie Pettersson (C): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Ingemar Samuelsson (S), Carina Åström (S) Kenneth Engelbrektsson (S): I första hand 

återremiss till kommunstyrelsen för att genomföra en konsekvensanalys gällande 

byggförutsättningar, tidsperspektiv och ekonomi. I andra hand avslag till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

David Höglund Velasquez (V): Avslag till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

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

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ingemar 

Samuelssons (S) och David Höglund Velasquez (V) avslagsyrkande och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att, med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2016-04-13 § 76, besluta att placering 

för ny simhall ska vara Rimnersområdet, 

  

att inriktningen för simhallen ska vara motion, träning och tävling med SM-standard 

innehållande en bassäng om 50 meter med 8-10 banor, uppvärmningsbassäng som även 

är lämplig för simundervisning, barnbassäng och hoppbassäng, 

  

att nuvarande ekonomiska ram för investeringen ska även fortsatt ska gälla, 

  

att entreprenadformen för projektet ska vara totalentreprenad genom samverkansformen 

partnering, 

  

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att beställa projektet.  

  

att delegera åt kommunstyrelsen att fatta beslut om entreprenadavtal vid 

partneringprocessens övergång till fas detaljprojektering och produktion, såvida 

kalkylen inte visar på kostnader överstigande investeringsbudgeten med 10 procent, 

  

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillskapa en organisation för projektets styrning i 

enlighet med kommunledningskontorets förslag, 

  

att investeringsobjektet Tillfälligt bad 30 mkr ska utgå ur investeringsbudgeten, 
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Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 264 
 

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att säkerställa funktionen för nuvarande 

Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift, 

 

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden 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 

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkanden. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-11-18 

Elving Andersson (C), Jens Borgland (M), Stefan Skoglund (S) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-18 intygar 

Sebastian Johansson 

 

Expedierat 2019-11-19 

Kultur och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomichefen 
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Handläggare 

Lokalstrateg Mattias Hagelberg 

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

 

Lokalförsörjningsplan 2021-2031 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till lokalförsörjningsplan 2021-2031.  

 

Planen är framtagen enligt lokalprocessen och av lokalförsörjningsgruppen i vilken 

representanter för samtliga förvaltningar ingår. Förslaget är behandlat i 

kommundirektörens ledningsgrupp.  

 

Kultur och fritidsnämnden, barn och utbildningsnämnden och socialnämnden har fattat 

beslut om lokalförsörjningsplan för respektive nämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

har inga investeringar, utöver reinvesteringar och därmed har frågan inte behandlats av 

nämnden. Kommunledningskontorets förslag till lokalinvesteringar behandlas i 

kommunstyrelsen i detta ärende. 

 

I planen redovisas dels investeringar som är beslutade av fullmäktige (i flerårsplan 

2021-2023) och beställda för genomförande av ansvarig nämnd, dels investeringar som 

är upptagna i flerårsplan för 2021-2023 men ej beställda för genomförande i avvaktan 

på förstudie och kalkyl. Slutligen redovisas objekt behovsanalys- eller förstudiefas. 

 

Lokalförsörjningsplanen utgör ett underlag till budgetarbetet 2021-2023.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22 

Lokalförsörjningsplan 2021-2031.     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna lokalförsörjningsplan 2021-2031 som underlag för budget i flerårsplan 

2022-2024 

 

 

Peter Larsson Mattias Hagelberg 

Kommundirektör Lokalstrateg 

 

 
Skickas till 

Samtliga nämnder 

Ekonomiavdelningen  



Lokalförsörjningsplan 
2021 – 2031 
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Sammanfattning och förslag på åtgärder 
Denna Lokalförsörjningsplan skall ge en bild av behovet av lokaler för kommunens förvaltningar de kommande 
tio åren. Planen skall också ligga till underlag för att upprätta kommande investeringsplan. 
För att tillgodose behovet av förändringar, bibehållen status av fastigheterna samt politisk vilja av att förändra har 
lokalförsörjningsgruppen tagit fram ett antal förslag på åtgärder enligt nedan. 
 
Lokalförsörjningsgruppen har utifrån förvaltningarnas behov sammanställt ett förslag på prioriterad 
investeringsplan för de kommande 10 åren. Se bilaga 1. Observara att belopp i investeringsplanen är preliminära i 
flera fall, vi har använt oss av referensvärden i de objekt det varit möjligt. Även exaktheten i tidplaner varierar. 
För flera objekt krävs förstudie och djupare analyser för att redovisa mer exakta kostnadskalkyler och tidplaner. 
 
Investeringarna är prioriterade utifrån följande faktorer: 
 

 Stor effekt i förhållande till investeringen 
 Snabb effekt 
 Politiska beslut 
 För att lösa arbetsmiljöproblem eller liknande 

 
Förslag på åtgärder ej med i investeringsprioritering 

Socialtjänsten 
 
I kommande kommunala och privata byggnationer av flerbostadshus har socialtjänsten för avsikt att analysera 
möjligheten att uppföra grupp- eller serviceboenden i enlighet med investeringsprioriteringen.  
I anslutning till investeringar eller förhyrningar i gruppboenden uppstår behov av lokaler för daglig verksamhet. 
Då målgruppen bestämmer vilken typ av daglig verksamhet som behövs kommer flertalet av dessa att förhyras 
internt eller externt och är därför inte upptagna i investeringsprioriteringen. Vid internförhyrning i befintlig lokal 
eller extern förhyrning faller behovet av investering bort. 
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Inledning 
Denna Lokalförsörjningsplan gäller för Uddevalla kommuns förvaltningslokaler avsedda för kommunens 
kärnverksamheter utbildning, vård och omsorg, kultur och fritid, samhällsbyggnad, kommunledning samt 
räddningstjänst.  
 
Kommersiella lokaler med externa privata hyresgäster för industri och kontor ingår ej i denna redovisning. 

Bakgrund 
Kommunen har saknat en gemensam planering och samordning i lokalförsörjningsfrågor men genom beslutade 
Riktlinjer för lokalförsörjning (Ua FS23/2006, Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, § 175) så 
fastslogs intentionerna för lokalförsörjning.  Denna lokalförsörjningsplan är ett resultat av det fortsatta arbetet i 
dessa frågor.  

Syfte 
Syftet med lokalförsörjningsplanering är att Uddevalla kommun skall få en helhetssyn på sina lokaler och sin 
lokalförsörjning samt en gemensam planering och samordning i lokalförsörjningsfrågor. 
 
En lokalförsörjningsgrupp har bildats vars syfte (enl. Kommunfullmäktiges fastslagna ”Riktlinjer för 
lokalförsörjning” Ua FS23/2006) skall vara att: 

- samordna lokalfrågor över förvaltningsgränserna 
- vara stöd till lokalbehövande förvaltning 
- initiera interna lokalbyten 
- öka nyttjandet av kommunala byggnader 
- föreslå ändringar i lokalprogrammet 

Målsättning 
Det övergripande målet för lokalresursarbetet skall (enl. Kommunfullmäktiges fastslagna ”Riktlinjer för 
lokalförsörjning” Ua FS23/2006) ”att använda kommunens 
resurser på bästa sätt”. 
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Förutsättningar för strategisk lokalförsörjningsplanering 

Övergripande 
De kommunala verksamheternas behov av lokaler varierar över tiden. Ibland handlar 
det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra fall handlar det om att 
minimera risken att stå utan nödvändiga lokaler när de behövs. Därför är det 
angeläget att ständigt behovsanpassa kommunens utbud av lokaler. Det förutsätter 
kontinuerlig strategisk lokalförsörjningsplanering. 
 
Lokalförsörjningsplaneringen kan innebära investeringar samt avyttringar av skiftande storlek. 
Investeringsbehovet i verksamhetslokaler blir således en viktig del i kommunens 
budget- och planarbete. Dels i form av investeringsutgifter och därmed finansierings och 
likviditetsfrågor, dels i form av tillkommande drifts- och räntekostnader. 
Enligt kommunens författningssamling ska den nämnd som äskar investeringsanslag 
även redovisa förslag till finansiering av ökade driftkostnader som följd av 
investeringen. 
Investeringar får utföras under förutsättning att den verksamhetsdrivande 
nämnden kan rymma driftkostnaderna, inklusive kapital- och lokalkostnader, inom 
sin driftbudget alternativt via ökat kommunbidrag. 
 
En samordning av lokalresurserna kräver en organisation med tydliga rutiner, ansvar 
och huvudmannaskap. Det övergripande målet ska vara att använda kommunens 
resurser på bästa sätt. 
 
Lokalförsörjningsplaneringen är knuten till kommunens årliga verksamhetsplanering och 
Budgetprocess enligt punkt 5 ”Processen för lokalförsörjningsplanering i Uddevalla kommun” nedan.  

Tidigare beslut om riktlinjer för lokalförsörjning 
Uddevalla kommun har antagit ”Riktlinjer för lokalförsörjning” genom beslut i Kommunfullmäktige den 14 juni 
2006, § 175, (Ua FS23/2006). 
 
I dessa riktlinjer finns antaget hur kommunens arbete kring lokalförsörjning skall bedrivas utifrån:  

 Lokalförsörjningsplan och organisation för arbete med lokalförsörjning 
 Förslag till modell för kommunens fastighetsinnehav 
 Lokalförsörjningsgrupp  
 Lokalpool 
 Ansvarsfördelning 
 Inhyrning av externa lokaler  
 Uppsägningstider och uppsägningsbar enhet  
 Andrahandsuthyrning 

 
Denna lokalförsörjningsplan har sin grund i dessa riktlinjer och är ett resultat av fortsatt utvecklingsarbete i dessa 
frågor. Uppdatering och revidering av riktlinjer för lokalförsörjning kommer att ske under 2019. 
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Tidigare beslut om riktlinjer för internhyra 
Uddevalla kommun har antagit ”Riktlinjer för internhyra” genom beslut i Kommunfullmäktige den 14 november 
2018, § 283. 
 
Riktlinjer för internhyra syftar till att ge förutsättningar för en god lokalförsörjning, en effektiv 
fastighetsförvaltning och därigenom medverka till god ekonomisk 
hushållning i kommunens verksamheter. Riktlinjerna reglerar främst hyresförhållandet för kommunens 
egenägda lokaler utifrån följande: 
 

 Hyresmodell 
 Framräkning av driftkostnad 
 Framräkning av kapitalkostnad  
 Principer för hyressättning för nya objekt samt vid återinvesteringar  
 Gränsdragning och ansvarsfördelning  
 Gränsdragning i samband med ombyggnader  
 Kontraktsvillkor 
 Tilläggsavtal  
 Uppsägning  
 Hantering av lediga lokaler (Lokalbank)  
 Överskott och underskott  
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Policy för lokalanvändningen 

Övergripande 
Kommunen ska ha en övergripande lokalförsörjningsplan som samordnas med kommunens 
planerade verksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar i huvudsak för anskaffning och 
förvaltning av kommunens egna och förhyrda lokaler. All kommunal verksamhet ska i 
första hand utnyttja kommunens egna lokaler. Samhällsbyggnadsförvaltningen beräknar fysiska och ekonomiska 
konsekvenser av verksamheternas lokalbehov. 

Nyinvestering i lokaler 
Investeringar i nya lokaler ska endast göras om verksamheten har ett långsiktigt 
lokalbehov som, efter en behovsutredning, visar sig inte kunna lösas inom befintligt 
fastighetsbestånd. 
 
Vid varje investering i ny-, om- eller tillbyggnad ska i beslutsunderlaget redovisas framtida förändring av 
lokalkostnaden samt effekterna på verksamheten. För mer information se ”Riktlinjer för internhyra” antagna 
genom beslut i Kommunfullmäktige den 14 november 2018, § 283. 

Effektivhet och flexibilitet 
Lokaleffektivitet och flexibilitet ska prioriteras vid ny-, om- och tillbyggnader. För att 
underlätta vid förändrad verksamhet ska flexibilitet vad gäller stomme samt försörjningssystem eftersträvas. 
Lokaler ska så långt det är möjligt samnyttjas av flera verksamheter. Vid tillfälliga lokalbehov ska dessa, i första 
hand, tillgodoses inom befintligt fastighetsbestånd, i andra hand genom extern förhyrning. 

Tecknade av avtal och avveckling av lokaler 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tecknar hyresavtal för kommunens räkning. 
Vid nya externt förhyrda lokaler är tekniska kontoret förstahandshyresgäst och hyr 
sedan ut i andra hand enligt riktlinjer för internhyra. Ansvaret omfattar inte förhyrning 
av bostäder i byggnader där vård och omsorg bedrivs. (Riktlinjer för lokalförsörjning p7.) 
Lokaler ska avvecklas om det, efter analys av verksamheternas långsiktiga behov, 
visar sig att de inte behövs. Se även: ”Riktlinjer för styrning och ledning §12 Lokaler”. 
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Nuvarande lokalbestånd samt kostnader, övergripande 
nulägesbeskrivning 

Lokalytor  
År 2019 nyttjar kommunens verksamheter lokaler till en yta av ca 390 000 kvadratmeter. 
Cirka 75% av lokalerna är kommunägda och resten förhyrs externt.  
 

Verksamhet  kvm  Kommunägd
Externt 
förhyrd 

Anm. 

BoU  230 900  199 700 31 200 Exkl. Stadshuset se nedan 

SOC  63 400  43 400 20 000 Exkl. Stadshuset se nedan 

SOC  34 500  34 500 Externt förhyrt direkt av socialtjänst. 

KULF  44 850  34 900 9 950 Exkl. Stadshuset se nedan 

KLK  6 800  6 500 300 Exkl. Stadshuset se nedan 

Räddn.Tj  5 700  5 700 0   

Samhällsb  6 600  6 100 500 Exkl. Stadshuset se nedan 

Stadshuset  16 500  16 500 0   

Summa  409 250  312 800 96 450   
 

Tabell 1 Kommunens förvaltningslokaler 
 

Fördelning av lokalanvändandet per förvaltning redovisas i figur 1. 
 

 
 

Figur 1 Fördelning av lokalytor per verksamhet 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen förfogar över den största lokalytan (55 procent). Samtidigt är det inom denna 
förvaltning som lokalbehovet varierar mest över tid på grund av förändring i befolkningen. Strategisk 
lokalförsörjningsplanering krävs inom samtliga verksamheter där tyngdpunkten bör läggas på BOU, SOC och 
KULF som tillsammans förfogar cirka 90% av kommunens lokalytor. 
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Lokalkostnader 
Kostnader för kommunägda lokaler består av: 
 
Fastighetsskötsel 
Mediaförsörjning (el, olja, fjärrvärme, va mm) 
Reparationer och underhåll 
Administration, försäkring och skatt 
Avskrivningar 
Finansiella kostnader 
 
Kostnader och investeringsutgifter för egenägda lokaler redovisas löpande per anläggning med särskild kod under 
koddelen Objekt. 
 
Redovisningen följer kommunal redovisningspraxis och indelas i enlighet med normalkontoplan för kommunal 
externredovisning. 
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Processen för lokalförsörjningsplanering i Uddevalla kommun 
Lokalförsörjningsplaneringen är knuten till den årliga verksamhetsplaneringen och budgetprocessen, se nedanstående flödesbilder.  
Utifrån sin planering om behov av lokalytor upprättar varje förvaltning ett förslag till lokalprogram på kort (1-3 år) och lång sikt (4-10 år) vilken sammanställs 
i denna lokalförsörjningsplan (LFP). 
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Faktorer som påverkar verksamheternas framtida 
lokalbehov 

Lokal- och anläggningsbehovsförändringar utifrån befolkningsutveckling 
Befolkningsutvecklingen och befolkningssammansättningen har stor betydelse för 
planering av den kommunala verksamheten bl.a. lokalisering och dimensionering av 
investeringar som skolor, barnomsorg, äldreomsorg och fritidsanläggningar. 
Utmaning för den strategiska lokalplaneringen är att matcha den framtida 
demografiska situationen, både åldersmässigt och geografiskt, med ändamålsenliga 
lokaler. Detta måste ske med kommunnyttan i fokus och så långt som möjligt inom ramen 
för befintliga resurser. 
 
Uddevalla kommun genomför varje år en befolkningsprognos som är beräknad per den 
31/12 varje år. Totalprognosen är en framskrivning grundad på historisk statistik för in- 
och utflyttade, flyttarnas ålder- och kön, fruktsamhetstal och dödsrisker. Prognosen utgår 
från faktisk befolkning 2019-12-31 efter kön och ålder. Första prognosåret utgörs av 
innevarande år d.v.s. 2020. 
 
Sammanfattningsvis så beskrivs förändringarna i prognos för 2020 tom 2029 i följande 
diagram: 
 

Figur 2 Befolkningsutveckling

 
 

 
 
Befolkningsprognosen tom 2029 visar på en ökning till ca 61 635 invånare. Jämfört med 
läget 2019, 56 703 invånare, är det en ökning med ca 4 935 personer eller knappt 9 %. 
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Figur 3 Befolkningsutveckling, barn 0-15 år. 

 
De kommande åren innebär en ökning i åldrarna tom 15 år. Åldersgruppen 1-5 år, dvs 
förskolan, kommer att öka med ca 290 barn eller knappt 9 % till en total på ca 3 720 barn. 
Åldersgrupperna 6 – 15 år, dvs grundskolan, kommer att öka med ca 560 barn eller cirka 
8 %, från 6 893 barn till ca 7 450.  

Figur 4 Befolkningsutveckling, Gymnasieåldrar
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Antalet ungdomar i åldern 16-18 år, dvs gymnasieskolan, kommer att öka med  
ca 445 st eller 24 % till ca 2 330 pers.  
 

Figur 5 Befolkningsutveckling, Äldre 
 

 
 
De yngre äldre, dvs 65 – 79 år ökar med ca 530 personer eller ca 6 % och kommer att 
uppgå till ca 9 035 personer år 2029.  
Invånare 80 år och äldre ökar med ca 880 personer eller knappt 26 % och kommer uppgå 
till ca 4 305 personer.  

Lokal- och anläggningsbehovsförändringar utifrån politiska beslut 
Ett flertal generella beslut om inriktningar av olika verksamheter eller 
verksamhetsområden påverkar lokalförsörjningsplaneringen. Exempel på beslut är: 
 

 Rimnersvallsområdet där inriktningsbeslut finns om samling av 
idrotts och fritidslokaler/anläggningar 

 Energieffektiviseringsstrategi, där beslut om nivåer medför 
omlokaliseringar och investeringar för att uppnå satta mål. 

Övriga faktorer som påverkar lokal- och anläggningsbehovsförändringar  
Myndighetskrav som tex tillgänglighet utgör ofta skäl till omlokaliseringar eller 
anpassningar av befintliga lokaler. 
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Lokalernas ändamålsenlighet utifrån den verksamhets som bedrivs är en förutsättning för 
att verksamheten skall fungera på ett tillfredsställande sätt. Det är därför av största vikt 
vid ny- och omlokaliseringar att samtliga krav uppfylls och att lokalerna anpassas innan 
de tas i bruk.  
Lokalförsörjningsgruppen skall vara behjälplig med strategiska förändringar på lång sikt 
och vara involverade i tidiga skeden i förändringsarbetena. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen skall sedan bistå förvaltningarna i hela 
förändringsprocesserna till in-/utflyttning.  



 Lokalförsörjningsplan 15 (16) 
 Datum 2020-12-21 Dnr:  

15 
 

Kommunens framtida utvecklingsområden  
Kommunens fysiska planering, användningen av mark och vatten, beskrivs och regleras i 
översiktsplaner och detaljplaner. Det finns en kommuntäckande översiktsplan samt 
fördjupningar för Ljungskile, Lyckorna och staden Uddevalla samt för Uddevalla 
centrum. Översiktsplanen är rådgivande, medan detaljplanerna är bindande.  
I översiktsplanen redovisa rekommendationer för var ny sammanhållen bebyggelse ska 
placeras. Som grund för bebyggelseutvecklingen finns också bland annat kommunens 
samhällsbyggnadsstrategi och den tillhörande genomförandeplanen samt 
lokalförsörjningsplanen. Genomförandeplanen anger i vilken ordning och i vilken takt 
som bostäder ska byggas ut. Den övervägande delen av nya bostäder ska placeras i 
tätorterna Uddevalla och Ljungskile. Därefter redovisas att kompletterande sammanhållen 
bebyggelse i vissa fall (exempelvis om VA-anslutning finns) kan förläggas till Skredsvik, 
Hogstorp, Fagerhult, Kyrkebyn, Rotviksbro samt till kustområdena mellan Ammenäs och 
Ljungskile samt mellan Utby och Sundsandvik. 
 
När det gäller strategi för framtida bostadsetableringar så redovisas följande: 
     

1. Möjliggör en mångfald av boenden i attraktiva, goda livsmiljöer med 
hänsyn till hållbar utveckling. I Uddevalla ska vi använda vårt kustnära 
läge till att erbjuda attraktiva boenden. 

2. Ta Uddevalla ett steg närmare ekologiskt och socialt hållbar utveckling, 
med särskilt fokus på att minska energiförbrukningen och bli 
oljeoberoende. 
 

När detta skrivs i december 2020 finns i antagna detaljplaner en möjlighet att starta 
byggandet av ca 900  bostäder. 
Bland de bostadsplaner med större omfattning där byggande pågår kan nämnas 
Sundsstrand (ca 200 bostäder), Furuhall och Överbyhöjd vid Rotviksbro (ca 100 
bostäder). 
 
Det pågår flera detaljplanearbeten som möjliggör tillkomsten för nya bostäder. Bland 
större projekt kan nämnas Rydingsberg i Äsperöd, ca 240 bostäder, Skarsjövallen i 
Ljungskile, ca 200 bostäder samt Sunningebergen ca 300 bostäder. 
I den fördjupade översiktsplanen för staden Uddevalla pekas bl a ut ett stort 
omvandlingsområde kring Kampenhof och det inre hamnområdet vid Bäveån. Vidare 
anges utbyggnadsområden bl a söder om Kurverödsleden.  
I det område som benämns Fräknestranden, d v s sträckan mellan Ammenäs och 
Ljungskile, pågår en process som underlättar att befintliga fritidshusområden omvandlas 
till åretruntboendeområden, allt eftersom kommunalt VA byggs ut.  
Arbete pågår med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan 
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Sammanställning av verksamheternas lokal- och 
anläggningsbehov  
Varje verksamhet har i detta projekt inventerat sina kommande lokalförändringar. I bilaga 
1 investeringsprioriteringar följer en sammanställning av samtliga verksamheters 
beslutade förändringar samt lokalbehovsförändringar utifrån befolkningsutveckling, 
politiska beslut mm. Mer detaljer kring behoven återfinns i respektive bilaga för varje 
verksamhet. 
 
Beräknade behov av kommande lokalförändringar utifrån teknisk status: 
 

Verksamhet Lokal Åtgärd
Barn utbildning  

- Skolor Herrestadskolan Ersätts med ny/Reinvestering 

 Sandersdalskolan 
moduler 

Ersätts med tillbyggnad 

 Unnerödskolan 
extern lokal

Ersätts med tillbyggnad 

 Hovhultskolan Reinvestering
 Äsperödskolan Reinvestering
 Östrabo 1 Delvis reinvestering

- Förskolor Äsperöd Ersätts med ny
 Källdal Ersätts med ny
 Dalaberg Ersätts med ny
 Helenedal Ersätts med ny
 Bleket Ersätts med ny
 Parken Om- och ny-byggnad alt. ersätts med ny 

Kultur Fritid Natur  
- Fritid Rimnersvallen forts. Rivs/ Ersätts med ny 

 Badhus Ersätts med ny
 Kulturskolan Skolgatan 4 Reinvestering 

Övrigt  
 Brandstation Uddevalla Ersätts med ny
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Kommentarer till verksamheternas lokal- och anläggningsbehov 
Lokalförsörjningsgruppen kommer under året att fortsätta sitt arbete med att hitta 
optimala lösningar och förslag för ovanstående behov för att erhålla en gemensam 
planering och samordning av förändringarna inom hela kommunen samt vara stöd 
till lokalbehövande förvaltning och även initiera interna lokalbyten. 
 
Då förändringsprocesserna avseende lokaler tar tid (ofta 2-5år) är det av vikt att 
längre investeringsbeslut fattas än bara för kommande år. Detta för att möjliggöra 
att hitta optimala lösningar samt att använda tillgängliga resurser på optimalt och 
bästa sätt vilket är målsättningen i Kommunfullmäktiges fastslagna ”Riktlinjer för 
lokalförsörjning” Ua FS23/2006.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Framtagen av Lokalförsörjningsgruppen 2020-12-21. 
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Jörgen Wollbratt, KULF 
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Peter Fridlund, SB 
Yvonne Möller, SB 
Sara Norén, SB   
  

 



Erhållit igångsättningsbeslut flerårsplan och beställda för genomförande (mkr)

Förvaltning Projektnamn Total utgift

Förbrukat

tom 2020 Återstår 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Netto KB Kalkyl/Schablon Status

Summa för perioden: 1 124,0 177,0 947,0 331,0 346,0 216,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BoU Ramnerödskolan, om- och tillbyggnad 303,0 151,0 152,0 105,0 47,0 20,0 K Pågår

BoU Skansen förskola 27,0 6,0 21,0 15,0 6,0 2,0 K Pågår

BoU Blekets förskola 45,0 3,0 42,0 25,0 17,0 3,5 K Pågår

BoU Bokenäs förskola 33,0 33,0 10,0 15,0 8,0 2,0 S Förhandsbesked överklagat

BoU Äsperöd förskola 45,0 45,0 23,0 22,0 3,5 K Detaljplan överklagad

KLK Brandstation Uddevalla 181,0 3,0 178,0 47,0 90,0 41,0 K Pågår

KOF Simhall Rimnersområdet, nybyggnad 464,0 8,0 456,0 100,0 150,0 160,0 46,0 21,2 K Pågår

SOC LSS-Gruppbostad Störtloppsgatan 26,0 6,0 20,0 16,0 4,0 7,7 K Pågår

59,9

Bilaga 1. Investeringsprioritering

Brandstation Ljungskile färdigställs 2021
Bokenäs förskola schablon pga omtag förstudie



Bilaga 1. Investeringsprioritering

Rimnersvallen  - kalkyl uppdateras inom pågående förstudie Renovering/Standardhöjning 

Investeringar upptagna i flerårsplan 2021-2023 (mkr)

Förvaltning Projektnamn Total utgift

Förbrukat

tom 2020 Återstår 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Netto KB Kalkyl/Schablon Status

Summa för perioden: 1 557,8 0,0 1 557,8 21,0 65,8 285,0 642,0 519,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BoU Dalaberg 1:1 förskola, nybyggnad 60,0 60,0 17,0 25,0 18,0 5,0 S Detaljplan/Först

BoU Äsperödsskolan F-6 Ny-, om-, tillbyggnad 300,0 300,0 100,0 150,0 50,0 20,0 S Förstudie pågår

BoU Parken förskola, om- och tillbyggnad 80,0 80,0 10,0 30,0 40,0 7,0 S Behovsanalys

BoU Dalabergs förskola nybyggnad 45,0 45,0 20,0 25,0 3,5 S Behovsanalys

BoU Källdals förskola nybyggnad 45,0 45,0 20,0 25,0 3,5 S Behovsanalys

BoU Helenedals förskola nybyggnad 30,0 30,0 10,0 20,0 2,0 S Behovsanalys

BoU Centrum grundskola F-6 310,0 310,0 20,0 130,0 160,0 20,0 S Behovsanalys

BoU Centrum grundskola 7-9 310,0 310,0 20,0 130,0 160,0 20,0 S Behovsanalys

BoU Moduler och övriga lokallösningar 20,0 20,0 20,0

KOF Kulturstråket (Hus för kultur) 36,8 36,8 1,0 21,8 14,0 K Detaljplan

KOF Rimnersvallen Renovering 33,0 33,0 17,0 16,0 S Förstudie 

KOF Konstgräsplan Kamratgården 4,0 4,0 4,0 S Reinvest.plan

SOC Hovhult Äldreboende 80 platser Nybyggnation 284,0 284,0 50,0 130,0 104,0 81,3 K Detaljplan

162,3



Bilaga 1. Investeringsprioritering

Förskola nybyggnation - söder/centrum har utgått.

Rimnersvallen  - kalkyl uppdateras inom pågående förstudie Renovering/Standardhöjning

Centralkök - investering initieras på grund av projekt Äsperödsskolan likställs vid en reinvestering -

erforderligt beslut för investeringen kommer att behövas tas i samhällsbyggnadsnämnden. 

Lokalbehov -  Behovsanalyser Förstudier

Förvaltning Projektnamn Total utgift 2020 Återstår 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Netto KB Kalkyl/Schablon Status

Summa för perioden: 509,5 0,0 509,5 0,0 20,0 20,0 40,0 41,0 50,0 123,0 93,0 80,0 20,0 22,5

BoU Västerskolan Idrottshall 0,0

BoU Herrestadsskolan 0,0

BoU Margretegärdeskolan 0,0

BoU Norgårdenskolan 0,0

BoU Bokenäs skola, ombyggnation 0,0

BoU Unnerödskolan, om- och tillbyggnad 0,0

BoU Sandersdalsskolan, om- och tillbyggnad 0,0

BoU Herrestad förskola, ombyggnad 60,0 60,0 60,0 5,0 S

BoU Gymnasieskolan 0,0

BoU Moduler och övriga lokallösningar 200,0 200,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

KLK Arkiv 0,0 Förstudie

KLK Stadshus 0,0

KOF Rimnersvallen standardhöjning 0,0 Föstudie

KOF Ersättningslokaler ga: Idrottshallen 0,0

KOF Ridanläggning 0,0

KOF Stadsbibliotek (Stadshus) 0,0

KOF Konstgräs Sommarhemmet 2,5 2,5 2,5 S Reinvest.plan

SBF Centralkök 0,0

SBF Hovhultskolan ROT 0,0

SBF Östrabo 1 ROT 0,0

SBF Kulturskolan Skolgatan 4 ROT 0,0

SOC Gruppbostad LSS 26,0 26,0 13,0 13,0 7,7 S

SOC Psykiatri/Missbruksboende 15,0 15,0 7,0 8,0 5,0 S

SOC Äldreboende 40 platser nybyggnation 180,0 180,0 30,0 90,0 60,0 41,7 S

SOC Gruppbostad LSS 26,0 26,0 13,0 13,0 7,7 S 0

67,1



Bilaga 1. Investeringsprioritering

Externa förhyrningar (motsvarande investering) (mkr)

Förvaltning Projektnamn Total utgift

Förbrukat

tom 2020 Återstår 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Netto KB Kalkyl/Schablon

Summa för perioden: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BoU Hälle förskola nybyggnad 0,0

BoU Ljungskileskolan om- tillbyggnad 0,0

BoU Skäret skola nybyggnad 0,0

BoU Råssbyn förskola nybyggnad 0,0

SOC Rotviksbro äldreboende / hemtjänstlokal 0,0



Bilaga 1. Investeringsprioritering

Sammanställning totalt mkr

Projektnamn Total utgift

Förbrukat

tom 2020 Återstår 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Summa för perioden: 3 195,4 177,0 3 018,4 352,0 431,8 521,0 736,0 560,0 75,0 123,0 93,0 80,0 20,0 26,6

Beställda för genomförande 1 124,0 177,0 947,0 331,0 346,0 216,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Beslutade flerårsplan 2020 1 557,8 0,0 1 557,8 21,0 65,8 285,0 642,0 519,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Förstudier lokalbehov 513,6 0,0 513,6 0,0 20,0 20,0 40,0 41,0 50,0 123,0 93,0 80,0 20,0 26,6
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Sammanfattning 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens underlag till Lokalförsörjningsplanen anger förvaltningens be-

hov av lokaler de kommande åren för att både kunna möta den ökande befolkningen av barn och 

unga och för att ersätta uttjänta (samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning) och ur arbetsmiljö-

hänseende dåliga förskole- och skollokaler. I planen presenteras kapaciteten befolkningsprognoser 

samt en översikt över status gällande objekt under arbete för att möta de ökande behoven. 

 
Fram till 2019 har genomförandegraden av i investeringsplanens listade objekt varit relativt låg. 

Det beror på att det i lokalförsörjningsplanen och därmed också i investeringsplanen tagits upp åt-

gärder av objekt som inte kunnat genomföras enligt plan. Orsaker till detta är bland annat att samti-

digt som elevantalet stigit har lokalbeståndet varit oförändrat, och evakueringsmöjligheter har varit 

begränsade. Behovet av lokalförsörjningen har dock lättats något det senaste året. Det beror på att 

tre objekt har färdigställts under 2019 och 2020. Det är iakttagandet av Källdalsskolan, Söndagsvä-

gens förskola samt Sundsstrands förskola.  

 
Den lokalförsörjningsplan som beslutas är emellertid beroende av genomförandekapaciteten i 

kommunen som helhet. Det är angeläget att den tidplan för kommande insatser som anges också 

kan genomföras eftersom den ligger till grund för investeringsplanen. I denna lokalförsörjningsplan 

bifogas ett förslag på möjliga förändringar i flerårsplanen för kommande investeringar. Det skall 

dock ses som en uppdatering utifrån de förutsättningar som råder nu och inte som en färdig lösning. 

Barn- och utbildningsförvaltningen genomför just nu en utredning kring grundskolans struktur, vars 

resultat kan komma att påverka investeringsbehoven i framtiden.  

 
Befolkningsutvecklingen är angelägen att följa då kommunen har skyldighet att tillgodose be-

hov av barnomsorg och utbildningsplatser i grundskolan för sina invånare. Konsekvensen är att lo-

kalbehoven i vissa fall behöver lösas med temporära lokaler, i avvaktan på att ordinarie plan kan ge-

nomföras.  

 

En ökad befolkning har Barn- och utbildningsnämnden kunnat lösa på flera sätt; bland andra 

genom att årligen ändra upptagningsområden, anpassa lokaler för undervisning och se över sche-

maläggning. När dessa lösningar är uttömda och elever inte får plats i sina upptagningsområden 

återstår att genom skolskjutsar bussa elever till skolor i andra områden. Denna lösning har ännu inte 

behövts göras. 

 
För gymnasieskolan pågår ett riktat arbete med att ta fram en plan för det kommande lokalbeho-

vet i relation till befolkningsökning. I denna lokalförsörjningsplan belyses dock Barn- och utbild-

ningsnämndens ansvar att besluta om dimensionering av gymnasieskolans utbud utifrån ekono-

miska förutsättningar. 
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Inledning 

Barn- och utbildningsförvaltningens organisation består av verksamheterna förskola, grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning (kommunal vuxenutbildning 

inkl. SFI, särvux samt Yrkeshögskola).  

 

Verksamheten är expansiv och inom de närmaste tio åren väntas en fortsatt befolkningsökning 

för barn och ungdomar i kommunen. Detta kräver tillgång till fler lokaler som både erbjuder en god 

arbetsmiljö för barn, elever och personal och en god lärandemiljö i enlighet med det statliga uppdra-

get i skollag och läroplaner. Detta ställer krav på dels anpassning av nuvarande lokalbestånd dels 

nybyggnation av både förskolor och skolor. 

 

I denna lokalförsörjningsplan redovisas varje 

verksamhet var för sig med underrubrikerna: 

• Nuläge 

• Antal barn/elever och befolkningsprognos 

• Plan för utökning av kapacitet för att 

möta befolkningsprognos och underhåll 

av fastigheter 

• Övrig rubrik som är relevant för verksam-

hetsområdet 

 

 Till denna lokalförsörjningsplan finns mer detal-

jerade uppgifter i bilagor. 
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Befolkningsutveckling för barn och ungdomar i Uddevalla 

 

Den största befolkningsökningen i Uddevalla avser gymnasieungdomar. Gymnasieskolan attraherar 

både kommunens egna ungdomar och närliggande kranskommuner som inte alltid själva har en 

gymnasieutbildning. Uddevallas utveckling skall ses i ljuset av att många kranskommuner har en 

negativ befolkningsutveckling. Grafen nedan visar endast Uddevallas egna ungdomar. De elever 

som går på fritids har den mest plana befolkningsutvecklingen. Anmärkningsvärt är att grundskolan 

har en topp 2025 för att sedan minska takten något. 

 

Diagram 1 Prognos procentuell ökning, samt antal 2020 - 2028 Samtliga ålderskategorier för BUN 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Förskola 0,0% 0,9% 1,1% 0,9% 1,7% 2,6% 3,7% 5,0% 6,6%

Grundskola F-6 0,0% 1,3% 2,4% 2,3% 2,3% 2,5% 2,8% 3,2% 4,0%

Fritids 0,0% -0,5% 0,0% 0,6% 0,7% 1,6% 1,6% 1,5% 2,3%

Grundskola 7-9 0,0% 2,5% 4,6% 8,1% 11,7% 13,8% 12,9% 12,9% 12,0%

Gymnasieskola 0,0% 3,0% 4,7% 7,3% 9,6% 11,6% 15,1% 18,6% 20,6%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Prognos procentuell ökning av elever från 2020
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Förslag på förändringar till flerårsplan 2021 - 2031 investeringar 

 

I Barn- och utbildningsnämndens flerårsplan finns en förteckning över ett 25-tal objekt. I investe-

ringsplanen redovisas när i tid objekten skall byggas samt hur kostnaderna belastar investeringsbud-

geten. Just nu genomför Barn- och utbildningsförvaltningen en utredning kring strukturförändring 

inom grundskolan, vilket kommer att påverka såväl förskola som gymnasium. Förslag på förändrad 

flerårsplan ligger därför som en bilaga till denna lokalförsörjningsplan 2021 - 2031. Notera att bifo-

gad bilaga är en dagsaktuell uppdatering som kan komma att förändras (beroende på underlag från 

utredning) när kommande investeringsbeslut i budgetprocessen skall fastställas. 

Se bilaga 4 Förslag till flerårsplan 2021-2031 Investeringar 

 

 

1. FÖRSKOLOR 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning av lokalbehovet utgår från att 90 procent av barnen 

i åldrarna 1–5 år nyttjar barnomsorg i kommunal eller i fristående förskola/pedagogisk omsorg och 

att enskilda förskolor/pedagogisk omsorg är oförändrat under perioden.  

 

Andelen barn i Uddevalla åldrarna 1 - 5 år förväntas öka med omkring två procent de närmaste 

fyra åren, men fram till 2029 beräknas andelen barn öka med närmare åtta procent. 

 

Behoven av barnomsorg är störst i områdena Ljungskile/Forshälla och Söder/Centrum. Det är 

därför angeläget att Barn- och utbildningsnämnden fullföljer de planerade investeringarna gällande 

förskolelokaler. Investeringsplanen syftar till förutom att tillgodose behov av ökade platser för 

29
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förskolan genom ombyggnad, samt nybyggnad, också att ombesörja en god arbetsmiljö för personal 

och verksamhetens barn.   

 

 

 

Tabell 1 Översikt förskolans kapacitet och befolkningsprognos 2020-2024 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

1.1 Nuläge 

 

 

Kapacitet 

Förskolornas kapacitetssiffra skall ses som ett riktmärke, fastställt utifrån lokalens byggnation i av-

delningar. Kapaciteten avser hela platser i blandade åldrar 1-5 år och utgångsläget är 18 barn på hel-

tid/avdelning. Kapacitetsmåttet ska ses som ett planeringsunderlag där variationer kan förekomma 

beroende på lokalers möjligheter och utformning. För fullständig översikt, se bilaga 1. 

 
Se Bilaga 2 Förskolans kapacitet och områdesförteckning för fler detaljer. 

 

1.2 Antal barn 2019 och befolkningsprognos 2020 - 2029 

Befolkningsprognoserna i geografiska delområden sträcker sig endast fram till år 2024 och för kom-

munen som helhet till och med 2029. I tabellen nedan redovisas befolkningsutveckling i Uddevalla 

som helhet för barn mellan 0 - 5 år. Notera att 2019 är faktiskt antal barn och att 2020 och framåt 
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tillhör prognosen. Utifrån denna tabell kan vi förvänta oss en successiv ökning upp till ca åtta pro-

cent från 2019 års siffror. 

 
 
 
Tabell 2 Översikt förskolans befolkningsprognos 2020-2029 

 

 
 

 

1.3 Plan för utökning av kapacitet för att möta befolkningsprognos och underhåll av fastigheter 

 
Nedanstående förskoleplatser planeras tillkomma under perioden 2020 - 2024.  

 
 
Tabell 3 Plan för utökning av förskolans kapacitet och underhåll 

 

Område Kapacitet Objekt och åtgärd   Status  nov. 2020 

Norr/Väster 
 

 
108 

 
Blekets förskola, 6 avd. Nybygg-
nad 

 
Upphandling pågår 

144 “Dalaberg 1:1”, 8 avd. Nybygg-
nad  

Planarbete pågår 

108 Dalabergs förskola, 6 avd. Ny-
byggnad 

Inväntar Dalaberg 1:1 

 

72 

 
Bokenäs förskola 4 avd. Ny-
byggnad 

 
Projektering pågår 

Söder/Centrum 
 

54 Skansen 3 avd. Nybyggnad Upphandling pågår 

Öster/Lane-Ryr 
 

108 
Äsperöds förskola 6 avd. Ny-
byggnad 
 

Planarbete pågår 

Ljungskile/ 
Forshälla 
 
 

 
108 

 
Hälle förskola 8 avd. Nybyggnad 

Förstudie pågår 

144 Råssbyns förskola 8 avd. Planarbete pågår 

Herrestad/Bokenäs/ 
Hogstorp  
 

42 
Bokenäs förskola 4 avd. Ny-
byggnad 

Förstudie pågår 
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Behov utifrån arbetsmiljö och verksamhetsekonomi 

Tabellen ovan visar plan för utökning av kapacitet (ökning av antal platser för förskolan). I denna 

plan måste även förskolor som är små och oekonomiska att driva (2-avdelnings) ersättas med större 

enheter. 

 

Flera av de befintliga förskolorna har passerat det datum då de enligt normal fastighetsförvalt-

ning borde bytas ut eller byggas om. De har dålig arbetsmiljö för barn och personal, har dåliga ener-

gilösningar och ett ökande underhållsbehov. Fastighetsavdelningen presenterade för tio år sedan en 

lista på förskolor som behövde ersättas inom en relativt kort period. De flesta av dessa har endast 

underhållits med nödvändiga underhållsåtgärder. Dessa enheter har funnits med Barn- och utbild-

ningsförvaltningens behovsredovisningar sedan dess, men har fått skjutas på framtiden. Det har 

främst berott på att evakueringsmöjligheter, till följd av ökat antal barn, varit begränsade. Situat-

ionen riskerar att leda till anmärkningar från Arbetsmiljöverket. 

 

En annan orsak till att det är angeläget att ersätta gamla och dåliga lokaler med nya är att flera 

av de befintliga förskolorna är små med få avdelningar. Små förskolor leder till högre driftskostna-

der eftersom de kräver en högre bemanning för att klara öppettiderna. Vidare utgör små organisat-

ioner en större sårbarhet vid ordinarie personals frånvaro.  

 

 

 

Konsekvensanalys förskola 

Som beräkningarna visar finns goda möjligheter att tillskapa den kapacitet som krävs för att möta 

befolkningsökningen fram till 2024. Tillgången på platser är fortfarande ojämnt fördelad inom kom-

munen, vilket innebär att Barn- och utbildningsnämnden behöver vara noggrann i sina val av vilka 

områden som skall satsas på. Det gäller både utökning av platser och för att tillgodose ändamålsen-

liga lokaler med god arbetsmiljö. 
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2.  GRUNDSKOLOR 

Grundskolan har idag 6900 elever. Av dessa går 815 elever (ca 12 procent) i någon av friskolorna. 

Uddevalla har således 6085 elever i den kommunala grundskolan.  

2.1 Nuläge 

Antalet elever beräknas fortsätta att öka både inom åk 7-9 och åk F-6. Det betyder en fortsatt vo-

lymtillväxt i grundskolan och i fritidsverksamheten. Störst ökning ser vi på högstadieskolorna och 

där ökar antalet elever med ca 15 procent i Uddevalla som helhet. I de yngre åren är tillväxten lite 

mindre dramatisk och där förväntas antalet elever öka med ca tre procentenheter. 

Den största ökningen beräknas ske i Ljungskile/Forshälla och i centrala, södra och östra Udde-

valla. I norra Uddevalla väntas utifrån statistiken en viss minskning bland elever i åk F-6, men erfa-

renheten visar att prognos och verklig befolkningsstruktur i dessa delar av Uddevalla sällan är sam-

stämmiga.  

 

Tabell 4 Översikt grundskolan kapacitet och befolkningsutveckling  
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Kapacitet 

Grundskolornas kapacitetsmått skall ses som ett riktmärke och är fastställt utifrån lokalens byggnat-

ion, arbetsmiljöfaktorer, antal elever/skolår samt antal paralleller i årskursen. Kapaciteten beräknas 

utifrån genomsnittliga klasstorlekar som är 22,5 elever i åk F-6 och 27,5 i åk 7-9.  

 

Det är en ”modellberäknad” kapacitet. Det verkliga elevantalet i klasser och årskurser beror på 

årskursernas storlek och val av skola. I vissa fall begränsar klassrummens storlek gruppstorleken. 

Samtidigt har klasstorleken på flera skolor ökat till följd av lokalbristen. I nybyggnad planeras loka-

lerna för 30 personer/klassrum. På F-6 finns idag en teoretisk överkapacitet, men då Herrestadsko-

lan inte utnyttjas till fullo, så är det en sanning med modifikation. Först när Herrestadskolan återi-

gen är i bruk har kommunen den extra kapacitet som kommer att behövas vid framtida renoveringar 

på andra platser. 
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Det ansträngda läget är särskilt påtagligt i Forshälla-Ammenäs och Ljungskile där den största 

bostadsexpansionen i kommunen sker. I dessa områden pågår just nu planarbeten och förstudier.  

 
Grundskola årskurs 7-9 

Behoven skiljer sig åt mellan skolområdena och inför läsåret 2021-2022 fattas platser vid Norgår-

denskolan och ytterligare åtgärder måste vidtas. En möjlighet att utöka antalet platser för högstadiet 

är att renovera lokalerna i Herrestadsskolan.   

 
Grundskolans resultat skiljer sig åt och det är angeläget att se över hela området i norr/väster/cent-

rum för att minska effekten av bostadssegregation.  

 

 

 
Tabell 5 Aktiviteter för genomförande inom grundskola 

 

Område Skola Aktivitet Status nov. 2020 

Ljungskile Ljungskileskolan åk F-9 
 
 

Förstudie ny skola Pågår 

Ljungskile Ljungskileskolan åk F-6 
 
 

Förstudie tillfälliga lokaler utökning 
platser 

Pågår 

Ljungskile/  
Forshälla 

Forshälla/Ammenäs Behovsanalys och förstudie för 
skola åk F-6 för om-, till-, nybygg-
nad. 

Planarbete gäl-
lande Skäret pågår 

Centrum Centrumskola åk 7-9 
 

Utredningsuppdrag Pågår 

Herrestad/Bokenäs Norgårdenskolan F-9 
Herrestadsskolan  F-6 
Grundsärskola  7-9 
Träningsskola 7-9 
 

Behovsanalys och förstudie för om- 
och tillbyggnad av skolbyggna-
derna 

Pågår 

 
 
 
 
 
Tabell 6 Övriga långsiktiga aktiviteter som behöver påbörjas 

 

Område Skola Aktivitet Status nov 2020 
Norr/Väster Sandersdal F-5 Behovsanalys och för-

studie för skola åk F-6 
för om-och tillbyggnad. 

Inväntar utredning om 
centrumskola 

Norr/Väster Unneröd åk F-5 Behovsanalys och för-
studie för skola åk F-6 
för om- och tillbyggnad. 

Inväntar utredning om 
centrumskola 
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Område Skola Aktivitet Status nov 2020 
Norr/Väster Västerskolan åk 6-9 Förstudie för om- 

och/eller tillbyggnad av 
idrottshall. 

Förstudie ska beställas 

Herrestad/Bokenäs Bokenässkolan åk F-6 Behovsanalys och för-
studie för skola åk F-6 
för om- och nybyggnad 

Inväntar Bokenäs nya 
förskola 

Öster/Lane Ryr Äsperödsskolan åk F-6 Behovsanalys och för-
studie för skola för om- 
och tillbyggnad 

Ny förstudie beställd 

 

 
 
 

2.3 Antal elever 2019 och befolkningsprognos årskurs F-6 och åk 7-9 2020-2029 

 

I tabellen nedan kan man se hur antalet elever ökar i respektive årskurs de närmaste nio åren. Värt 

att notera är att andelen elever som nyttjar skolbarnomsorg genom fritidshem minskar något de 

närmaste tre åren, för att sedan öka igen. 

  

Tabell 7 Översikt grundskolans befolkningsprognos 2020-2029 

 

 
 
  
Område Norr/Väster 

• 2019-2022: Ett nytt upptagningsområde Ramnerödsskolan har bildats i syfte att påbörja pro-

cessen med att ta in elever i förskoleklass till den nya skolan.  

• 2021: Skall utredas om antalet platser på Sandersdalsskolan och Unnerödsskolan skall mins-

kas till följd av arbetsmiljöskäl. Båda skolorna blir i så fall tre-parallelliga med åk F-3 re-

spektive åk 4-6.  

• 2022: När de tillfälliga modulerna på Västerskolan och Unnerödsskolan avyttras påverkas 

situationen i området. 

• 2020: Hösten 2020 pågår en utredning kring en centrumskola, vilket kan på påverka upptag-

ningsområdena i norr och fördelningen av tillgängliga platser/stadier. 
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Område Källdal/Norgården/Herrestad:  

• 2020: Med tanke på den förväntade elevökningen räknas Herrestadsskolans lokaler in även 

när Källdalsskolan har öppnat. I samband med detta sker en utredning om det bildas ett nytt 

skolområde Källdals-området. Syftet är att skapa goda och likvärdiga villkor för eleverna 

vid alla tre skolorna; Källdal, Norgården och Herrestad. 

 
Område Öster/Lane Ryr:  

• 2020: Äsperödsskolan, förstudie är startad gällande om- eller nybyggnation för åk F-6.  

 

 

 
 
2.4 Plan för utökning av kapaciteten att möta förändringsbehovet i årskurs F-9 
 
Tabell 8 Plan för utökning av grundskolans kapacitet och underhåll 

 

Område/ utökning               
2020-2028 

Utökning 
av 

kapacitet 

Objekt och åtgärd   Status nov. 2020 

Norr/Väster 
  
  

315 Ramneröd, om-, till- och  
nybyggnad 

Byggnation pågår 
 

- Unnerödsskolan Behovsanalys  
 inför ny förstudie 

- Sandersdalsskolan  Behovsanalys 
 inför ny förstudie 

Söder/ Centrum 315 Söder/Centrum, nybyggnad Grundskoleutredningen 
ny Centrumskola.  
Behovsanalys 

Öster/ Lane-Ryr  100 Äsperödsskolan. Ombyggnad/ny-
byggnad för åk F-6. 

Ny förstudie beställd. 

Ljungskile/  
Forshälla 
  

500 
  

 
Ljungskile, nybyggnad 
Temporär lösning fodras.          

Förstudie pågår. 

 
Forshällaskolan. Fodras om-, 
till- eller nybyggnad för att  
klara behoven. 

Skäret Behovsanalys/ för-
studie pågår 

 
Temporär lösning fodras tills nya 
platser tillkommer. 

Behovsanalys/ Förstudie 
pågår 

Herrestad/ Bokenäs/ 
Hogstorp 
 
 
 
 

165 
 
 
 
 
 

Norgården, ombyggnad 
 
Bokenässkolan, om- och  
tillbyggnad 

Behovsanalys  
 
Behovsanalys 
inför förstudie 
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3.4 Särskilda undervisningsgrupper 

Inom grundskolans verksamhet finns det så kallade särskilda undervisningsgrupper för elever som 

av olika skäl behöver ett större stöd än vad som är möjligt att ge på skolorna. Undervisningen är an-

passad efter elevernas olika behov av kvalificerat stöd, hög personaltäthet och tillgång till många 

små rum. Eleven tillhör fortfarande ”sin skola” och insatsen följs upp regelbundet av elevhälsan. 

Begreppet ”flexgrupp” avser en grupp där eleverna utifrån behov, flexibelt kan röra sig mellan den 

ordinarie klassrumsundervisningen och en mindre grupp. 

 
Det finns idag särskilda undervisningsgrupper vid fyra skolenheter: 

• Källan i Äsperödsskolans lokaler för elever i åk 4-9 

• Flexgrupp i Sommarhemsskolan för elever i åk 7-9 

• Flexgrupp i Norgårdenskolan för elever i åk 7-9 

• Flexgrupp i Västerskolan för elever i åk 7-9 

 

Det saknas för närvarande en flexgrupp för yngre elever och det är angeläget att en sådan kan 

komma till stånd.  

4.  GRUNDSÄRSKOLAN 

 
Elever som är inskrivna i grundsärskolan får sin skolgång antingen i grundsärskolans egna skolloka-

ler eller är integrerade i grundskolans klasser i de olika skolorna. 

 

Grundsärskolan som består av två läroplaner, grundsärskolans samt träningsskolan finns idag 

vid tre skolenheter. Efter en utredning gällande grundsärskolans organisering och lokaler (våren 

2018) är uppdraget att samla verksamheten till två enheter istället.  

  

Grundsärskolan åk 1-6 på Äsperöd och har läsåret 20/21 flyttat till Källdalsskolan. Ambitionen 

att även flytta Sommarhemmets åk 7-9 samt Stråkets 7-9 har fått vänta då Norgårdensskolans loka-

ler inte medgivit tillräckligt med plats för dessa verksamheter. Barn- och utbildningsförvaltningen 

ser inte att man i nuläget har några andra möjligheter än att låta dessa verksamheter vara kvar i 

Sommarhemmet respektive Stråkets lokaler. 

 

 
Tabell 9 Förteckning över befintliga grundsärskoleenheter 

 
Grundsärskolor Årskurser Antal elever 

sept 2020 

Stråkets Träningsskola 7-9 22 

Sommarhemsskolan 7-9 7-9 20 

Källdalsskolans grundsärskola 1-6 1-6 46 

Individintegrerade i grundskolor 1-9  3 

Totalt antal elever i grundsärskola  92 
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5. GYMNASIESKOLAN 

 

5.1 Nuläge 

  
Gymnasieskola är en frivillig skolform för ungdomar 16-20 år. I Uddevalla finns den kommunala 

Uddevalla Gymnasieskola och två fristående enheter; Drottning Blanka och Thorén Innovation 

School. Tillsammans erbjuder de ett brett utbud av program som är det mest omfattande i regionen. 

Uddevalla ingår i samverkansområde Fyrbodal tillsammans med kommuner i vårt område. Omkring 

45 procent av eleverna i Uddevalla Gymnasieskola kommer från andra kommuner, främst inom 

Fyrbodal.  

  

Uddevalla Gymnasieskola består av 17 nationella program varav fem högskoleförberedande 

program, tolv yrkesprogram samt lärlingsutbildningar inom alla yrkesutbildningar. Utöver de nat-

ionella programmen finns Introduktionsprogrammet (IM). Detta består av fem olika inriktningar 

varav en är Språkintroduktion. Antalet elever på språkintroduktionsprogrammet har minskat (för 

närvarande ca 200 elever) vilket har fått till följd att man kunnat flytta in hela verksamheten på 

Margretegärdeskolan. Det betyder att IM har en samlad verksamhet i detta skolhus. Under 2020 har 

möjligheter öppnats för gymnasieskolan att även utnyttja södra Sinclair.  

  

Under året 2008-2014 minskade gymnasieskolans volym med drygt 1 000 elever. I samband 

med detta gjordes lokalanpassningar. Bland andra lämnades externa lokaler, t.ex. flyttade gymnasie-

särskolan från Marieberg till Agneberg och Östrabo och moduler avvecklades. Båthallen har läm-

nats över till vuxenutbildningen. Nu har elevantalet börjat öka igen något snabbare än väntat på 

grund av antalet nyanlända, men någon större volymökning väntas inte på några år ännu på nation-

ella program. Utvecklingen kan dock påverkas av hur andra huvudmän (friskolor, samt andra kom-

muner) utvecklas och av hur eleverna väljer utbildning. Ett införande av så kallat ”fritt sök” inom 

Fyrbodal kan också påverka utvecklingstakten.  

   

Efter skollagens införande 2011 med ny programindelning i gymnasieskolan och förändrade 

möjligheter att erhålla grundläggande behörighet till högskolan har sökmönstret till gymnasieskolan 

ändrats. Andelen elever som söker yrkesutbildningar har kraftigt minskat i riket. Uddevalla har 

dock påverkats mindre av detta än många andra kommuner. Orsaken finns bland annat i att Udde-

valla av tradition har satsat på yrkesutbildningarna och har haft relativt stora volymer på många pro-

gram, vilket gjort att Barn- och utbildningsnämnden kunnat behålla utbildningar som andra tvingats 

lägga ner. Det har i sin tur gjort att eleverna sökt utbildningen i Uddevalla när den försvunnit i hem-

kommunen.  

 

Lokalbehovet påverkas också av införandet av lärlingsutbildningar. När andelen elever som går 

lärlingsutbildning ökar, minskar behovet volymmässigt när det gäller specialsalar i skolan. Av kva-

litetsskäl måste dock skolan tillhandahålla specialsalar för att täcka upp utbildningsområden som 

inte kan genomföras på en arbetsplats. 53 procent av eleverna går på högskoleförberedande program 

och 47 procent på ett yrkesprogram.  
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Generellt gäller att gymnasieskolan vid sidan volymförändringar har ett löpande behov av loka-

lanpassningar som påverkas av hur eleverna väljer utbildningar. Behoven på ett program kan 

minska samtidigt som behovet ökar på ett annat. Ofta kan detta lösas inom befintligt lokalbestånd 

men det kan krävas lokalinvesteringar för ombyggnader. Det är emellertid angeläget att påpeka att 

det är Barn- och utbildningsnämnden som fattar beslut om vilket omfång av programutbud som 

skall tillhandahållas, samt antal platser. 

 

 

Tabell 10 Förteckning över befintliga gymnasieenheter samt elevtal 2020-11-05  

 Gymnasiehus    Program   Antal elever    

Agnesberg   Ekonomi   
Samhällsvetenskap   
SPINT   
Handel och Administration   
Restaurang-Livsmedel   
Lärlingsutbildning (GLUAG)   
Introduktionsprogram   
Gymnasiesärskolan   

   1116    
   
   
   
   
   
   
Varav 24 sär   

Sinclair   Estetiska programmet    
   

251    

Margaretegärde   Introduktionsprogram (5 st)   
Lärlingsutbildning (GLU)   
   

227  
  
   

Östrabo 1   Naturvetenskap   
Teknik   
Vård och omsorg   
Introduktionsprogram   

710  

Östrabo Yrkes   Hantverksprogrammet (5 st)   
Bygg och anläggning   
El och energi   
Fordon och transport   
Industritekniska programmet   
VVS och fastighet   
Lärlingsprogram (GLU)   
Introduktionsprogram (IMY)   
Gymnasieärskolan   

 811   
   
   
   
   
   
   
   
Varav 65 sär   

Drottning Blanca   
   

Beteendevetenskap   
Ekonomi   
Försäljning och marknadsföring   
Sjukvård-omsorg-säkerhet   
Stylist   
Individuellt val Fotboll   

107     

Thorén Innovation School   Innovationsprogram   
IT-program   

47    

  
Totalt antal elever  
Samtliga program  

  
  
3269   
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 5.2 Antal elever 2019 och befolkningsprognos 2020-2029   

 

Tabell 11 Översikt gymnasiets befolkningsprognos i Uddevalla 2020-2029 

 

Antalet elever från Uddevalla som når åldern 16 - 18 år i gymnasieskolan beräknas öka med ca 20 

procent de närmaste åtta åren. Av dessa söker en majoritet sin gymnasieutbildning i Uddevalla, men 

några väljer andra alternativ. Det totala antalet elever med kranskommunernas ungdomar inräknat 

har varierat över tid. De senaste fyra åren har dock antalet elever inskrivna på Uddevalla gymnasie-

skola varit relativt konstant. I tabellerna nedan redovisas antal elever Uddevalla Gymnasieskola 

2016–2020 samt befolkningsprognos i Fyrbodal. (Tabell 12 och 13) 

 

 

  

 

Tabell 12 Gymnasiets elevvolym sammantaget senare år 1/9 ur extens (inkl särskolan ca 70 elever) 

  

År 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal elever 3172 3240 3192 3127 3137 
 

  

  

Tabell 13 Ny befolkningsprognos 16–18-åringar från VGR med underlag från SCB i oktober 2020  

 

  

I tabellen ovan har stigande antal ungdomar markerats med nyanser av orange där mörkaste nyanser 

markerar en topp under tioårsperioden. Tydliga nedgångar i ungdomsgruppen har markerats med 

blå nyanser.  
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För hela perioden kommer en topp runt 2028. Denna ökning stämmer med tidigare prognoser 

och med lokautredningen från 2018. Däremot har antalet ungdomar i 16–18-årsåldern under tidigare 

prognoser, som byggt på VGR:s eget underlag, visat på större ungdomsgrupper generellt. Framför 

allt pekade prognoserna tidigare på ökningar i de större städerna. De mindre kommunerna ökade 

inte utan låg relativt stabilt på samma nivå. Efter kontakt med ansvarig kontaktperson på statistikda-

tabasen framkommer att underlagen för prognoserna tidigare gjordes av VGR men numera kommer 

från SCB. En skillnad i prognoserna är att VGR tog med i beräkningen regionala och lokala projekt 

av typen nyetablering av större verksamheter och nya bostadsområden. SCB:s prognoser bygger 

endast på historiska data. Detta kan förklara att befolkningsprognosen inte visar på lika kraftig ök-

ning som den från 2018.  

  

 

5.2 Antal förväntade elever inom UG utifrån nuvarande mönster av andel sökande från respektive 
kommun  

 

Tabell 14 Antal elever från respektive kommun i upptagningsområdet samt total prognos för Udde-

valla Gymnasieskola till 2030 

 

  

I första kolumnen anges antal elever från respektive kommun. Den andra kolumnen visas hur 

stor andel av respektive kommuns 16–18-åringar som är elever på Uddevalla gymnasieskola. Tredje 

kolumnen visar hur stor andel respektive kommuns ungdomar utgör av Uddevalla gymnasieskolas 

alla elever. 

 

Kolumnerna som visar åren 2021–2030 har beräknats utifrån förutsättningen att samma andel 

av respektive kommuns ungdomar kommer söka sig till Uddevalla gymnasieskola. Det är viktigt att 

uppmärksamma att detta är en ögonblicksbild just detta läsår. Ett exempel på ett troligt scenario 

som kan förändra prognosen är att en allt större andel av ungdomarna från Sotenäs kommer att gå 

på Uddevalla gymnasieskola när direkt sök till Uddevalla kommun startar HT2021.  

  

Fram till 2028 fortsätter andelen Uddevalla elever inom Uddevalla Gymnasieskola att öka, ök-

ningen är omfattande ca 280–300 elever och utgör därmed den klart största delen av periodens elev-

ökning. Utifrån beräkningsmodellen är elevökningen ca 390-400 elever. Detta ger att ca 70 procent 

av elevökningen under perioden är Uddevallas egna elever.  Revideringen av SCB statistiken inne-

bär i nuläget att det är ca 100 färre gymnasielever 2028 av Uddevallas egna elever. 
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5.3 Plan för utökning av kapaciteten att möta befolkningsprognos och underhåll av fastigheter 

 

Uddevalla gymnasieskola har idag ca 41 procent av sina elever från andra kommuner. Andel utifrån 

kommande elever minskar och andel Uddevallas egna elever ökar under perioden. För Uddevalla 

kommuns finansiering av gymnasieskolan kommer detta att leda till ökande kostnader för gymna-

sieskolan utifrån att andelen egna gymnasielever kraftigt ökar. Utöver kostnadsökningar för gymna-

sieutbildningen kommande år så är det av mycket stor vikt att andelen interkommunala ersättningar 

för elever inte minskar ytterligare såvida inte Uddevallas egen kostnad skall öka avsevärt för gym-

nasieutbildningen för kommunens egna elever. Inom utbildningsutbudet varierar efterfrågan mellan 

utbildningarna. Andelen utifrån kommande elever söker i högre grad yrkesutbildningar samt de ut-

bildningar som inte erbjuds inom övriga kommuner i regionen. 

  

Lokalförsörjningsprogrammet för perioden behöver särskilt beakta dessa utbildningars lokalbe-

hov utifrån politisk vilja och ekonomiska förutsättningar. Om Barn- och utbildningsnämnden avser 

att fortsatt möta efterfrågan av dessa utbildningar i Uddevalla Gymnasieskola kommer givetvis 

kostnaderna att öka.  

    

Lokalbehovet i gymnasiet styrs av andra faktorer än i grundskolan. Valet till gymnasieskolan 

hänger samman med vad Barn- och utbildningsnämnd beslutar gällande tillgången till platser i de 

olika programmen. Lokalanpassningar har skett enligt den tidigare lokalförsörjningsplanen men när 

elevantalet ökar ytterligare måste lokalplanen ställas i relation till ekonomin. Detta gäller särskilt 

yrkesprogrammen där det kommer att krävas anpassningar av olika slag.   

   

Det är en önskan från verksamheten att lokalbehovet kan tillfredsställas inom ett ”campus-om-

råde”, det vill säga stråket från Agneberg till Östrabo Yrkes. De lokaler som idag finns inom områ-

det som kan vara aktuella för fortsatt utveckling som påverkar relativt stora volymökningar finns 

framför allt i Sinclair-byggnaden. Denna byggnad är dock ålderstigen och nödvändiga renoveringar 

blir kostnadsdrivande i jämförelse med en nybyggnation. Dessa perspektiv måste tas i den övergri-

pande lokalplaneringen i kommunen.  

 

Ytterligare analys kommer att krävas för att i sin tur ange om, och i så fall, vilka eventuella 

kompletteringar och tillbyggnader som kan behövas i övriga skolhus för bidra att ta emot fler ele-

ver. Detta gäller Östrabo 1 och Östrabo Yrkes. Agneberg har från hösten 2020 nått sin maxgräns när 

det gäller elevantal.   

   

Uddevalla gymnasieskola har ett mycket stort utbud av yrkesutbildningar och man arbetar ak-

tivt för att kunna möta de olika branschernas behov av utbildad arbetskraft. Detta medför ett ökat 

behov av anpassade lokaler, särskilt inom fordon och transportprogrammet, bygg och anläggnings-

programmet samt gymnasiesärskolan.   
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5.4 Inventering av gymnasieskolans lokaler 

 

En översiktlig inventering av lokalerna i samtliga gymnasiehus ger nedanstående bild av gemen-

samma flaskhalsar.   

 

Förändrade förutsättningar har tillkommit i och med att gymnasieskolan tillförts Södra Sinclair 

(HCB) från och med 2021. Samtidigt pågår en utredning om central grundskola på Margeretegärde.  

Lämnar gymnasieskolan Margretegärde kan det betraktas som en neutral växling av lokalytor och 

påverkar därmed lokalprogrammet begränsat.  

 

Bibehåller gymnasieskolan Margretegärde löser det behoven av allmänna salar under perioden 

fram till 2028 men utifrån nuvarande SCB statistik och sökprognos innebär det viss överkapacitet 

som kommer att nyttjas fullt ut först i kommande planperiod 2028-2038. Utredningen redovisar be-

hov av anpassningar samt möjligheter att kunna öka kapaciteten för att möta den stigande efterfrå-

gan.   

  
 
    
 

Tabell 15 Kartläggning av gymnasieskolans lokaler   

 

Gymnasiehus   Behov 2020-2028                          

Flaskhalsar   
   
   
   

• Matsals kapacitet utökas  
• Tillföra Klassrum som klarar mer än 32 elever   
• Studiemiljöer och uppehållsrum upprustas med inventarier  
• Omklädningsrum yrkesprogram utökas  
• Utökning fordon transport  
• Ineffektiva ytor Sinclair kan ombyggas till salar  

   

Lokalkategorier 
som har under-
sökts   
   
   
   
   
  

• Idrottshallar   
• Matsalar   
• Lektionssalar, specialsalar, grupprum, omklädningsrum   
• Studiemiljöer och uppehållsrum   
• Lärararbetsrum   
• Ledning, administration, receptioner   
• Elevhälsa    
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Diagram 2: Behov av åtgärder under prognosperioden. Vid 500 fler elever krävs utökade lokaler. 

Alternativ med tillbyggnader/nytt skolhus/hela Sinclair är aktuella.  

  

   
  
   

En inventering av gymnasiehusens lokaler visar att det finns möjlighet att utöka antalet elever 

inom de befintliga lokalerna under förutsättning att ”flaskhalsarna” kan åtgärdas samt att man kan 

göra anpassningar i organiseringen av verksamheten.    

   

Genom att göra ”de nödvändiga åtgärderna” beräknas gymnasieskolan kunna klara en elevök-

ning med ca 400 elever fram till 2028. Under tiden är det viktigt att utifrån periodens utveckling 

gällande sökprognos och SCB stat. utifrån befolkningsförändringar arbeta fram lokalprogrammets 

fortsättning perioden 2028 - 2038. Sannolikt finns behov av att anpassa gymnasieskolan för ytterli-

gare större elevvolymer omfattande minst elevökningen perioden 2020–2028 vilket då enligt nuva-

rande bedömning är ca 400 elever.   
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 6.   VUXENUTBILDNINGEN  

  
Vuxenutbildningen består av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå 

inkl. yrkes- och lärlingsutbildningar, särskild utbildning för vuxna (särvux), utbildning i svenska för 

invandrare (sfi) samt utbildningar inom Yrkeshögskolan. Utbildningen följer inte det ”vanliga” läså-

ren utan det sker en kontinuerlig antagning under hela året. Vuxenutbildningen omfattar ca 2 900 

elever/år varav ca 300 elever studerar på distans.  

  
 

  
Tabell 16.  Förteckning över Vuxenutbildningens utbildningar  
  

Vuxenutbildningens kurser  
  

  
• Grundläggande allmänna kurser  
• Gymnasiala allmänna kurser  
• Lärcentrum  
• SFI svenska för invandrare  
• Särvux  
• Uppdragsutbildning  
• Yrkeshögskoleutbildning  
• Yrkesutbildning  
• Utbildningskontrakt  

  
  
  
Vuxenutbildningens lokaler finns på I 17, i Margaretegärdeskolan och i Karolinen (Östrabo Yr-

kes).  Om gymnasieskolan är svårare att planera än grundskolan så är vuxenutbildningen än svårare. 

Vuxenutbildningen påverkas kraftigt av beslut på nationell nivå inom utbildnings- och arbetsmark-

nadspolitiken.  

 

Barn- och utbildningsnämnden har över lång tid haft en oförändrad budget (kommunbidrag) till 

vuxenutbildningen men sedan 2017 har verksamheten erhållit statsbidrag, vilket gjort att de ekono-

miska förutsättningarna varierat. 

 

Om Barn- och utbildningsnämnden vill att vuxenutbildningen ska vara flexibel och snabbt 

kunna anpassa sig till behov på arbetsmarknaden och politiska ambitioner på nationell och lokal 

nivå, måste den politiska viljan och förmågan att lösa verksamhetens lokalsituation samordnas med 

volymbesluten. 

  
De senaste årens flyktingmottagande har lett till en kraftig ökning av undervisningen i svenska 

för invandrare (SFI). Vuxenutbildningen har dock inte ansvar för svenskundervisningen för vuxna 
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asylsökande på samma sätt som grundskolan och gymnasieskolan har. Vuxenutbildningens ansvar 

börjar när beslut om uppehållstillstånd har fattats. Därför kommer ökningen av SFI-undervisningen 

att fortsätta ytterligare en tid. 

 

Utifrån att Vuxenutbildningen är så föränderlig (ofta med kort varsel), så är hyreslokaler fördelakt-

iga då de snabbt kan anpassas vid behov. I denna plan föreslås därför inga förändringar för Vuxen-

utbildningen gällande investeringar.  

 

7.  ÖVRIGT 

På förskolekontoret har administrationen, utvecklare med flera och chefer och rektorer sina 

arbetsplatser. Det har länge varit trångt, och varje förändring i administrationen har inneburit en 

påfrestning. Eftersom kommunens invånare ökar och förskolan därmed utökar verksamheten årligen 

har kontoret också behövt skapa fler arbetsplatser på samma yta vilket inte längre är möjligt.  

 

Flertalet rektorer har ingen arbetsplats ute på förskolorna. Det beror bland annat på att många 

förskolor är små enheter. Förskoleverksamheten har också ett behov av att arbeta tillsammans, och 

därför är gemensamma ytor av största vikt. 

 

En väsentlig arbetsmiljöförbättring och effektivisering av styrning och ledning är att alla har en 

och samma arbetsplats. 

 
 
Plan för åtgärd 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen behöver tillgodose ändamålsenliga lokaler. Analys av behovet 

är kommunicerad i kommunens övergripande lokalförsörjningsgrupp. 
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Bilaga 1 Befolkningsprognos barn 1-5 år 2019-2024 

 

 

 
 
 

 

UDDEVALLA  TOTALT 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Förändring 

2019-2024

Förändring 

2019-2024 %

Befolkning 1-5 år 3 427 3 434 3 467 3 473 3 465 3 491 64 1,9%

Behov av plats (90 %) 3 084 3 091 3 120 3 126 3 119 3 142 58 1,9%

Kapacitet förskola 2 938 3 017 3 006 3 132 3 516 3 516 578 19,7%

Kapacitet ped.oms. 162 162 162 162 162 162 0 0,0%

Diff. kapacitet – behov 16 88 48 168 560 536 520

FÖRSKOLEOMRÅDE NORR

Befolkning 1-5 år 929 901 892 874 864 862 -67 -7,2%

Behov av plats (90 %) 836 811 803 787 778 776 -60 -7,2%

Kapacitet förskola 646 592 592 664 808 808 162 25,1%

Diff. kapacitet – behov -190 -219 -211 -123 30 32 222

FÖRSKOLEOMRÅDE VÄSTER

Befolkning 1-5 år 394 375 364 361 361 361 -33 -8,4%

Behov av plats (90 %) 355 338 328 325 325 325 -30 -8,4%

Kapacitet förskola 344 434 434 434 434 434 90 26,2%

Diff. kapacitet – behov -11 97 106 109 109 109 120

FÖRSKOLEOMRÅDE SÖDER

Befolkning 1-5 år 198 215 229 230 234 243 45 22,7%

Behov av plats (90 %) 178 194 206 207 211 219 41 22,7%

Kapacitet förskola 252 252 252 252 252 252 0 0,0%

Diff. kapacitet – behov 74 59 46 45 41 33 -41

FÖRSKOLEOMRÅDE CENTRUM

Befolkning 1-5 år 145 148 140 145 143 142 -3 -2,1%

Behov av plats (90 %) 131 133 126 131 129 128 -3 -2,1%

Kapacitet förskola 249 249 249 303 303 303 54 21,7%

Diff. kapacitet – behov 119 116 123 173 174 175 57

FÖRSKOLEOMRÅDE ÖSTER/LANE RYR

Befolkning 1-5 år 503 494 486 481 477 484 -19 -3,8%

Behov av plats (90 %) 453 445 437 433 429 436 -17 -3,8%

Kapacitet förskola 379 373 373 373 373 373 -6 -1,6%

Diff. kapacitet – behov -74 -72 -64 -60 -56 -63 11

FÖRSKOLEOMRÅDE LJUNGSKILE

Befolkning 1-5 år 337 360 382 394 395 403 66 19,6%

Behov av plats (90 %) 303 324 344 355 356 363 59 19,6%

Kapacitet förskola 288 288 288 288 342 342 54 18,8%

Diff. kapacitet – behov -15 -36 -56 -67 -14 -21 -5

FÖRSKOLEOMRÅDE FORSHÄLLA- AMMENÄS

Befolkning 1-5 år 259 274 297 298 298 295 36 13,9%

Behov av plats (90 %) 233 247 267 268 268 266 32 13,9%

Kapacitet förskola 186 251 240 240 384 384 198 106,5%

Diff. kapacitet – behov -47 4 -27 -28 116 119 166

FÖRSKOLEOMRÅDE HERRESTAD/ BOKENÄS/HOGSTORP

Befolkning 1-5 år 660 665 676 689 692 699 39 5,9%

Behov av plats (90 %) 594 599 608 620 623 629 35 5,9%

Kapacitet förskola 594 578 578 578 620 620 26 4,4%

Diff. kapacitet – behov 0 -21 -30 -42 -3 -9 -9
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Bilaga 2 Befolkningsprognos elever 6-12 år 2019-2024 
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Bilaga 3 Befolkningsprognos elever 13- 15 år 2019-2024 

 

 
 

 

 

 

Upptagningsområdena är indelade enligt följande: 

 

Skolområde Norr/Ramneröd: Dalaberg, Hovhult, Norrskolan, Ramneröd 

Skolområde Väster/Västerskolan: Sandersdalsskolan och Unnerödsskolan 

Skolområde Söder/Centrum: Sommarhemsskolan 

Skolområde Öster/Laneryr: Lane-Ryr, Äsperöd 

 

Notera att befolkningsprognosen inte innebär att samtliga elever väljer kommunal skola i området. 
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Bilaga 4 Förslag till förändrad flerårsplan 2021-2031  
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Bilaga 5 Grafer och tabeller över befolkningsutveckling elever 13-15 år i relation till kapacitet 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 2 3 4 5 6

Befolkning 13-15 år 1949 2003 2054 2096 2165 2237

Kapacitet 2175 2175 2175 2275 2275 2275
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Högstadieskolor Uddevalla totalt

Befolkning 13-15 år Kapacitet

2019 20202 2021 2022 2023 2024

SKOLOMRÅDE NORR-
RAMNERÖD

Befolkning 13-15 år 511 523 516 525 543 552

Kapacitet 275 275 275 375 375 375
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Skolområde Ramnerödsskolan

SKOLOMRÅDE NORR-RAMNERÖD Befolkning 13-15 år Kapacitet
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

SKOLOMRÅDE VÄSTER-
VÄSTERSKOLAN

Befolkning 13-15 år 216 233 248 246 255 259

Kapacitet 385 385 385 385 385 385
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Skolområde Västerskolan

SKOLOMRÅDE VÄSTER-VÄSTERSKOLAN Befolkning 13-15 år Kapacitet

2019 2020 2021 2022 2023 2024

SKOLOMRÅDE
SOMMARHEMSSKOLAN

Befolkning 13-15 år totalt 427 443 448 450 470 493

Kapacitet 360 360 360 360 360 360
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Skolområde Sommarhemsskolan

SKOLOMRÅDE SOMMARHEMSSKOLAN Befolkning 13-15 år totalt
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

SKOLOMRÅDE
NORGÅRDEN/KÄLLDAL/BO

KENÄS/HOGSTORP

Befolkning 13-15 år 442 456 464 465 474 489

Kapacitet 465 465 465 465 465 465
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Skolområde Norgården

SKOLOMRÅDE NORGÅRDEN/KÄLLDAL/BOKENÄS/HOGSTORP

Befolkning 13-15 år

Kapacitet

2019 20202 2021 2022 2023 2024

SKOLOMRÅDE
LJUNGSKILE/FORSHÄLLA

Befolkning 13-15 år 351 344 377 409 421 441

Kapacitet 400 400 400 400 400 400
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SKOLOMRÅDE LJUNGSKILE/FORSHÄLLA Befolkning 13-15 år Kapacitet
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Bilaga 6 Grafer och tabeller över befolkningsutveckling elever 6-12 år i relation till kapacitet 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Skolområde Norr/Väster avser upptagningsområden till Ramneröd, Dalaberg, Unneröd, Sandersdal, Hov-

hult. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

SKOLOMRÅDE
LJUNGSKILE/FORSHÄLLA

Befolkning 6-12 år 921 974 1 001 1 030 1 059 1 060

Kapacitet 845 845 895 895 895 895
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SKOLOMRÅDE LJUNGSKILE/FORSHÄLLA Befolkning 6-12 år Kapacitet

2019 2020 2021 2022 2023 2024

SKOLOMRÅDE NORR/VÄSTER

Befolkning 6-12 år 1 889 1 839 1 822 1 825 1 792 1 778

Kapacitet 1750 1750 1750 1850 1850 1850
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Skolområde Norr/Väster F-6

SKOLOMRÅDE NORR/VÄSTER Befolkning 6-12 år Kapacitet
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Socialtjänsten  

Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Socialkontor Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  

    

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

Lokalförsörjningsplan 2021–2031 
 
Socialtjänstens organisation: 
 
 
Socialnämnden är en myndighet som utreder och fattar beslut enligt gällande 
lagstiftningar.  
Det innebär att utreda behov och ge barn, unga eller vuxna med behov det stöd, 
omsorg, vård eller hjälp som den har rätt till och i olika former. 
 

Socialtjänsten leds av en förvaltningschef.  

Socialtjänst ens organisation består av fyra avdelningar: 

 Avdelningen för Individ- och familjeomsorg 

 Avdelningen för Social omsorg 

 Avdelningen för Hälso- och sjukvård 

 Administrativa avdelningen 

 

Varje avdelning leds av en avdelningschef. 
 
 

2. Verksamhetsbeskrivning 
 

2.1.1 Avdelningen för Individ- och familjeomsorg 

 
Avdelningen för individ- och familjeomsorg har som uppdrag att inom socialtjänstens 
ansvarsområde ansvara för verksamhet på både individ- och gruppnivå. 
Huvuduppgifterna är att i sociala frågor svara för information, råd och stöd, omsorg 
och service samt annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det med 
speciellt fokus på utsatta barn. Verksamheter inom avdelningen ansvarar för 
myndighetsutövning huvudsakligen enligt SoL, LSS, LVU, LVM, alkohollagen och 
tobakslagen samt verkställighet av beslut om insatser inom ansvarsområdet. 

 
Avdelningen för individ- och familjeomsorg ansvarar för att ta emot ansökningar och 
anmälningar, göra bedömning av om utredning ska inledas, därefter utreda, bedöma 
och besluta om behovet av insatser eller andra åtgärder samt följa upp beviljade 
insatser. Insatser som ges enligt SoL ska ge den enskilde skälig levnadsnivå och 
goda levnadsvillkor om de ges med stöd av LSS. 

 
Arbetet ska inriktas mot förebyggande arbete, tidiga insatser, riktade insatser samt 

insatser i närmiljön. Insatser ska syfta till att barn, ungdomar och vuxna ges 
förutsättningar att leva ett tryggt, jämlikt och självständigt liv. Insatser som ges 
är individuellt utformade och anpassade till den enskildes  
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önskemål, behov och resurser. Insatserna utformas så att de stärker, utvecklar och 
frigör den enskildes egna resurser. Socialnämnden ska aktivt samverka såväl internt 
som externt i syfte att brukarnas behov av stöd, hjälp och insatser ska tillgodoses. 

 
Inom avdelningen finns såväl förebyggande verksamheter som biståndsbedömda 
insatser som vänder sig till barn, unga och deras familjer, personer utsatta för våld i 
nära relation samt personer med missbruks- och beroendeproblematik. Övriga 
ansvarsområden är färdtjänst/riksfärdtjänst, avgiftshandläggning, platssamordning för 
vård- och omsorgsboende inklusive korttidsplatser samt tillståndsenhet. 
 

 

2.1.2 Avdelningen för Social omsorg 

 
Avdelningen utför insatser beslutade enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

 
Uppdraget utifrån SoL är att ge individuellt stöd så att den enskilde ska kunna leva ett 
självständigt liv utifrån en skälig levnadsnivå. Stödet syftar till att frigöra och utveckla 
den enskildes egna förmågor utifrån självbestämmande och delaktighet. 

 
För personer med funktionsnedsättning verkställs beslut fattade av 
biståndsavdelningen enligt LSS. Uppdraget är att i de insatser som utförs ska ge god 
levnadsnivå, främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för 
personer med funktionsnedsättningar som tillhör de personkretsar som omfattas av 
lagen. Det berör personer som har behov av insatserna i sin dagliga livsföring och 
vars behov inte tillgodoses på annat sätt. 

 
Verksamheten vänder sig också till personer med insatsen personlig assistans 
(LSS/SFB), personer med missbruk och beroende, personer med psykisk 
funktionsnedsättning och där insatserna består av information, råd och stöd i olika 
frågor samt boendestöd, stödboende enligt SoL och psykosociala insatser i 
öppenvård vid missbruk av alkohol och andra substanser.  

 
Stöd till anhöriga ingår i anhörigcentralens arbete. 

 
Verksamheten bedrivs dygnet runt inom ordinärt boende, särskilda boenden samt på 
korttidsboende. 
 
Avdelningen omfattar sektionerna: 

 Sektionen för vård- och omsorgsboende 

 Sektionen för hemtjänst 

 Sektionen för förebyggande och trygghet 

 Sektionen för socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans 

 Sektionen för stöd och service 
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2.1.3 Avdelningen för Hälso- och sjukvård 
 

Avdelningen ska erbjuda säker hälso- och sjukvård av god kvalitet. Den 
kommunala hälso- och sjukvården omfattar insatser enligt hälso- och 
sjukvårdslagen samt hälso- och sjukvårdavtalet med Västra Götalands Regionen 
till: 

 Personer som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning inte 
kan ta sig till vg-regionens mottagningar utan större svårigheter och har planerade 
behov av hemsjukvård över tid 

 Personer i vård- och omsorgsboende samt gruppboenden enligt socialtjänstlagen 
(SoL) 

 Personer i boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 

 Personer vid vistelse i biståndsbedömd dagverksamhet (SoL) 

 Personer vid vistelse i biståndsbedömd daglig verksamhet (LSS) 
 
Hälso- och sjukvårdsinsatserna omfattar; förebyggande åtgärder, rehabilitering, 
habilitering, vård och behandling samt förskrivning och tillhandahållande av  
hjälpmedel och förbrukningsartiklar. 
Hälso- och sjukvårdsuppdraget bedöms och utförs av legitimerade 
sjuksköterskor, legitimerade  
fysioterapeuter och legitimerade arbetsterapeuter samt av vård och  
omsorgspersonal efter delegering /instruktion. Inom avdelningen finns även 
hjälpmedelstekniker och administratörer 

Bemanningsenheten 
Bemanningsenhetens uppdrag är både rekrytering och bemanning.  
Bemanningsenheten ska vara en väg in för all rekrytering av timavlönad baspersonal 
inom socialtjänsten och förskolan.  
Bemanningsenheten ska lösa de bemanningsbehov av korttidsvikariat som 
verksamheterna efterfrågar. 
Bemanningsenheten tillsätter vikariebehov upp till 14 dagar förutom på  
sommaren då vikarien anställs 
på semestervikariat under längre tid. Bemanningsenheten arbetar även med: 

 
 

 Övertalig personal 

 Tillsätter personal utifrån LAS lista 

 Ökad sysselsättningsgrad 

 Information och introduktion till baspersonal 

 Schemaläggning i ”Heltidsresan” 
 

Uppdraget utförs av centralt placerade samordnare, schemaläggare och 
undersköterskor inom Bemanningspoolen. 
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2.1.4 Administrativa avdelningen 

  
Administrativa avdelningen är en stödfunktion till nämnd, förvaltning och verksamhet, 
med uppgift att 
planera, följa upp och samordna ekonomiska- och administrativa frågor samt 
kvalitets- och uppföljningsfrågor 

 
Avdelningschef för administrativa avdelningen (Administrativ chef) leder 
verksamheten inom avdelningen.  

 

2.2 Beslutade investeringsprojekt 
 

Äldreboende 

2023 Vård- och omsorgsboende 
 

Utbyggnad av befintligt boende Rotviksbro år 2023 med 20 platser.  

Beräknad investeringskostnad: 80 Mkr 

Mål och uppdrag 
Att erbjuda äldre, en boendeplats i kommunen. 
 
Årlig driftskostnad beräknad till 15 - 20 Mkr 
 
Finansiering: Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 

2023 Ny/ombyggnad hemtjänstlokal i samband med utbyggnad av Rotviksbro 
Äldreboende 
 

Ny-och ombyggnad av hemtjänstlokaler för att anpassa lokalerna efter verksamhetens 
behov. 
 
Finansiering 
Kan finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
2025 Vård- och omsorgsboende 
 

Behov av 40 nya platser.  

Beräknad investeringskostnad: 250 Mkr 

Mål och uppdrag 
Att erbjuda äldre, en boendeplats i kommunen. 
Årlig driftskostnad beräknad till 35–40 Mkr 
Finansiering: Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
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2028 Vård- och omsorgsboende 
 

Behov av 40 nya platser + ev ersättningsplatser för annat äldreboende 

Beräknad investeringskostnad: 250 Mkr 

Mål och uppdrag 
Att erbjuda äldre, en boendeplats i kommunen. 
 
Årlig driftskostnad beräknad till 35–40 Mkr 
 
Finansiering: Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 

 

Gruppboende 

 
 

2022 Ny Gruppbostad,(Fasseröd)Störtloppsgatan 27 
 

Beskrivning och syfte: 
Planering av ny gruppbostad om 6 - 8 lägenheter.  
 
Mål och uppdrag: 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i  
kommunen 

 
Beräknad investeringskostnad: 26,0 Mkr 

Årlig driftskostnad beräknad till 5 - 6 Mkr. 

 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 

 
2.3 Beslutade avyttringar/uppsägningar 
 
Inga beslutade avyttringar/uppsägningar 
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2.4 Beräknade behov av förändringar av lokaler och lokalytor     
2021 - 2031 
 
Avdelningen Social omsorg 

  

 
Gruppbostäder och serviceboenden (LSS) 
 

2021 Fristående lägenheter 

 
Beskrivning och syfte 
Hyra fristående lägenheter och koppla dem till ett serviceboende. 

 
Mål och uppdrag 
Att brukare kan erbjudas boende på ”rätt” nivå utifrån självständighet. Kan 
innebära att någon flyttar från serviceboende till fristående och då frigörs en plats 
som kan erbjudas personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en 
boendeplats i kommunen. 

 
Finansiering 

Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2023 Nya Servicebostäder 

 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny servicebostad med 10 
lägenheter/fristående lägenheter. 

 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en 
boendeplats i kommunen. 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 

2023 Fristående lägenheter 

 
Beskrivning och syfte 
Hyra lägenheter via RKL-avtal och koppla dem till ett serviceboende. 

 
Mål och uppdrag 
Att brukare kan erbjudas boende på ”rätt” nivå utifrån självständighet.  
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Kan innebära att någon flyttar från serviceboende till fristående och då frigörs en 
plats som kan erbjudas personer inom LSS, missbruk och socialpsykiatri, som 
erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i kommunen 

 
Finansiering 

Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 

2025 Ny Gruppbostad 
 

Beskrivning och syfte 
Planering av ny gruppbostad om 6-8 lägenheter’ 

 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en endeplats i  
kommunen.  
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
2025 Psykiatri- /Missbruksboende 
 
Beskrivning och syfte   
Planering av nytt boende med 10 platser 

 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer inom psykiatri- och missbruk boendeplats 
Beräknad investeringskostnad 5 -15 Mkr 

Årlig driftskostnad beräknad till 5,0 Mkr. 

 
Finansiering Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande 
kommunbidrag 
 
 
 
 
2026 Nya Servicebostäder 

 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny servicebostad med 10 lägenheter/fristående lägenheter. 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i 
kommunen.  
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
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2028 Ny Gruppbostad 
 

Beskrivning och syfte 
Planering av ny gruppbostad om 6 - 8 lägenheter’ 

 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en 
boendeplats i kommunen.  
 
 
2029 Nya Servicebostäder 

 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny servicebostad med 10 lägenheter/fristående lägenheter. 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i 
kommunen.  

 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 

2030 Fristående lägenheter 

 
Beskrivning och syfte 
Hyra lägenheter via RKL-avtal och koppla dem till ett serviceboende. 

 
Mål och uppdrag 
Att brukare kan erbjudas boende på ”rätt” nivå utifrån självständighet.  
Kan innebära att någon flyttar från serviceboende till fristående och då frigörs en 
plats som kan erbjudas personer inom LSS, missbruk och socialpsykiatri, som 
erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i kommunen 
 
 
2031 Fristående lägenheter – kontinuerligt behov av lägenheter årligen 
 
Beskrivning och syfte 
Hyra lägenheter via RKL-avtal och koppla dem till ett serviceboende. 

 
Mål och uppdrag 
Att brukare kan erbjudas boende på ”rätt” nivå utifrån självständighet.  
Kan innebära att någon flyttar från serviceboende till fristående och då frigörs en 
plats som kan erbjudas personer inom LSS, missbruk och socialpsykiatri, som 
erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i kommunen 
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1 Inledning 

Lokalförsörjningsplanen är en del av investeringsprocessen. Kultur och 

fritids lokalförsörjningsplan har tagits fram i samarbete med 

ledningsgrupp, med syfte att ha en synkronisering med budgetdialog och 

flerårsplan.  

1.1 Lokalbehov relaterat till styrdokument 

Enligt Riktlinjer för investeringar i Uddevalla kommun ska beslut om, 

samt genomförande av, en investering ske i överensstämmelse med 

kommunens vision, strategisk plan och övriga politiska riktlinjer eller 

inriktnings-beslut som finns.  

De objekt i kultur och fritids lokalförsörjningsplan som ännu inte fått 

investeringsbeslut är därför relaterade till kommunfullmäktiges riktningar, 

övergripande strategier och kultur och fritidsnämndens nämnds strategier.   

 

1.2 Disposition 

Lokalförsörjningsplanen har ett tioårsperspektiv. Det innebär att objekten 

som presenteras i planen kan befinna sig i olika stadier – d.v.s. allt från att 

utredning pågår som kan generera lokalbehov, till pågående byggprojekt.     

Objekten presenteras utifrån följande indelning:  

Pågående byggprojekt (avsnitt 2) 

För dessa objekt presenteras investeringsbelopp och år samt en kommentar 

om objektet.  

Nya investeringar (avsnitt 3) 

För dessa objekt presenteras bakgrund, kategorisering av investering, 

status i styrdokument, placering i styrkort, politiska beslut och uppdrag, 

investeringsbelopp och år samt tidsplan, d.v.s. till vilket år som 

investeringen planeras (med undantag för 3.6 Öppen fritidsverksamhet, där 

investeringar inte är angivet).  

Investeringar och reinvesteringar inom planperioden (avsnitt 4)   

Övrigt (avsnitt 5)  

Överföring av underhållsansvar till samhällsbyggnad (6) 

Objekten i avsnitt 4, 5 och 6 kommenteras utifrån ärendets status.  
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2 Pågående byggprojekt 

 

2.1 Simhall på Rimnersområdet 

Investeringsbelopp- och år 

Kultur och fritid angav i budgetdialog 2020 att investeringsbeloppen är 

hämtade från lokalförsörjningsplanen 2020–2030, behov av ökat 

kommunbidrag enligt tidigare kalkyl, inga nya siffror finns att tillgå. 

 

Framtidens bad är angivet i kommungemensam lokalförsörjningsplan 

2020-2030 med belopp om 464 mkr. 

I flerårsplan 2021–2023 ligger investeringen för simhall på 41,1 mkr t.o.m. 

2019, 100 mkr år 2020, 200 mkr år 2021 och 122,9 kr år 20221. 

2024 finns behov av investeringsmedel för inventarier, oklart belopp. 

 

3 Nya investeringar  

 

3.1  Stadsbiblioteket 

Förvaltningen har färdigställt utredningen "Framtidens 

stadsbibliotek"(2020-06-03), som innehåller förslag på ändamålsenliga och 

attraktiva lokaler för Stadsbiblioteket. Utredningen innehåller även 

resonemang om bibliotekets roll i staden, som mötesplats och som en 

katalysator i stadsutvecklingen. 

Att stadsbiblioteket behöver mer ändamålsenliga och attraktiva lokaler har 

varit föremål för utredningar under flera år. Denna utredning syftade till att 

beskriva bibliotekets lokalbehov ur en bredare kontext, dels utifrån 

verksamhetens behov dels utifrån nationella styrdokument, en 

omvärldsanalys samt Uddevallas invånares önskemål. Utredningen 

beskriver även bibliotekets roll i samhällsutvecklingen, som mötesplats, 

demokratiarena och kulturlokal. 

 

Vikten av attraktiva bibliotekslokaler är stor, bland annat eftersom det 

läsfrämjande uppdraget är viktigare än någonsin, då klyftan mellan de som 

läser och inte ökar och läsning är en viktig förutsättning för att delta i det 

demokratiska samhället. Biblioteket är dessutom en av få platser där alla är 

välkomna, och där man bara kan vara utan krav på prestation. 

 

Utredningen pekar på bibliotekets behov av läs- och studieplatser och 

studierum, gott om plats för att exponera media, flexibla lokaler som 

 
1 Flerårsplan 2021-2023 är behandlad i KS 2020-10-28 § 298 men ej av KF. 
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möjliggör kombination av en tyst verksamhet och en verksamhet som för 

ljud med sig. Biblioteksverksamheten behöver även bättre 

logistiklösningar med avseende på mediehantering och 

programverksamhet. 

Nuvarande hyreskontrakt med extern hyresvärd, Uddevallahem, gäller t o 

m 2021-12-31. Förslag på nytt avtal med kort avtalstid. 2022-01-31 – 

2025-12-31. Därefter 1 års förlängning. En ny mer centralt placerad lokal 

bl. a utifrån tillgänglighet bör planeras.  

Utredning 2020-06-03 ”Framtidens stadsbibliotek” skall ligga till grund. 

 

 

Status i styrande dokument 

I kultur och fritids budgetdialog 2020 har investeringen inget planerat årtal 

eller belopp.  

Stadsbiblioteket finns omnämnd i den kommungemensamma 

lokalförsörjningsplanen: ”stadsbibliotek”, men saknar tidsangivelser (ur 

kultur och fritids budgetdialog 2020). 

Kategorisering av investering 

I budgetdialogen är investeringen kategoriserad som 

expansionsinvestering. 

Politiska uppdrag och beslut 

Förvaltningschefen har fått i uppdrag av kultur och fritidsnämndens 

ordförande:  

Stadsbiblioteket behöver nya lokaler och inför detta behöver en 

behovsanalys göras. Hur ser ett modernt bibliotek ut idag? Vilket är 

behovet hos Uddevalla kommun? Vad förväntar sig våra medborgare ska 

finnas med i ett modernt bibliotek?  

Att ta fram en behovsanalys för Stadsbiblioteket finns även som ett 

förvaltningsuppdrag.  

Uppdraget är genomfört i det att en behovsutredning tagits fram; 

Framtidens stadsbibliotek (KFN 2019/97). Utredningen presenterades för 

kultur och fritidsnämnden i juni 2020 som ett informationsärende.  

Kultur och fritidsnämnden skall under 2020 fatta beslut om utredningen 

“Framtidens stadsbibliotek”, där förvaltningens förslag till beslut är att 

godkänna utredningen som underlag för vidare arbete med 

Stadsbibliotekets lokaler. 

 

Styrkort 
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Uppdragen om lokaler för Stadsbibliotek hänger ihop med följande av 

kommunfullmäktiges riktningar och strategier: 

Riktning (KF): Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor för en mer 

utvecklad region 

Övergripande strategi (KF): 3. Utveckla lokal och regional infrastruktur 

inklusive Bohusbanan 

Nämnds strategi: Kultur och fritid ska skapa tillgängliga och attraktiva 

platser för kulturella uttryck 

Aktiviteter 

Förvaltningen ska med hjälp av samhällsbyggnad ta fram behovskalkyl 1. 

Tidsplan  

Förstudie för nytt bibliotek planeras beställas av samhällsbyggnad. 

Utredning ”Framtidens bibliotek” framtagen och daterad 2020-06-03.  

I budgetdialog våren 2021 planeras investeringen finnas med på år 2026.  

Nuvarande hyreskontrakt med extern hyresvärd, Uddevallahem, gäller t o 

m 2021-12-31. Förslag på nytt avtal med kort avtalstid. 2022-01-31 – 

2025-12-31. Därefter 1 års förlängning. Dialog pågår med 

samhällsbyggnad och Uddevallahem om ett förnyat hyreskontrakt.  

En ny mer centralt placerad lokal bl. a utifrån tillgänglighet bör planeras. 

Ett lokalprogram bör tas fram utifrån utredningen Framtidens 

stadsbibliotek. 

 

Investeringsbelopp- och år 

Investeringen eller reinvestering bör ligga på år 2026.  

Beloppet är inte fastställt då förstudie inte är genomförd. 

 

3.2 Ridanläggning  

Kultur och fritid arbetar med att utreda etablerandet av en ny 

ridanläggning. Ridanläggningen ska ha en hög nyttjandegrad, vara 

multifunktionell och målet är att samarbeta med andra förvaltningar. 

Anläggningen ska vara bokningsbar för andra förvaltningar och 

föreningar.  

Det är bedömt att anläggningen behöver ha cirka 120 hektar till 

förfogande. Lokaliseringen ställer höga krav på logistik och infrastruktur.   

Förvaltningen har inventerat kommunens behov vad gäller en ny 

ridanläggning, med hjälp av en extern konsult. Workshops har genomförts 

med intressentgrupper utifrån olika perspektiv av nyttjande av 

anläggningen; exempelvis ridskola, parasport och tävlingsverksamhet. En 
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grupp med ungdomsfokus är också skapad för att öka delaktigheten 

ytterligare för framtida brukare av anläggningen.   

Arbetet med inventering utifrån andra förvaltningars behov i en ny 

ridanläggning påbörjades hösten 2019, i form av  en workshop den 4/11 

med presidier och förvaltningschefer. Arbetet med ny ridanläggning har 

även förankrats i kommunens lokalförsörjningsgrupp. Där har kultur och 

fritid efterfrågat involvering från andra förvaltningar.  

Kategorisering av investering 

Ridanläggningen är kategoriserad som expansionsinvestering i kultur och 

fritids budgetdialog 2020. Anläggningen möjliggör etableringsersättning 

för Nöthult och Ljungskile. 

Styrdokument 

Ridanläggning finns inkluderat i kommunens lokalförsörjningsplan 2020 - 

2030 under kategorin ”Förstudier”.  

Investeringen planerades till år 2024 i Kultur och fritids budgetdialog 

2020. 

 

Politiska uppdrag 

Kultur och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att 

fortsätta arbetet med en ridanläggning i anslutning till Uddevalla tätort i 

kommunens lokalförsörjningsprocess, samt ta hänsyns till inkomna 

skrivelser från föreningar i utredningen (KF 2018-10-10 § 238).  Kultur 

och Fritidsnämnden har begärt förlängning av uppdraget till 2020-12-31. 

 

Styrkort 

Uppdraget finns kopplat till följande nämnds strategi: Kultur och fritid ska 

skapa tillgängliga och attraktiva platser för idrott och hälsa.  

Nämnds strategin är kopplad till följande:  

Riktning (KF): I Uddevalla utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans. 

Övergripande strategi 4 (KF): Motverka klimatförändringarnas effekter, 

genom en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling 

Tidsplan 

Arbete med behovsanalys färdigställs under 2020.  

Förvaltningar utöver Kultur och fritid som ska involveras i en ny 

ridanläggning (Socialtjänsten och ev. Barn och utbildning) kommer att 

involveras i framtagande av behovsanalys.  

Förstudie beställs av samhällsbyggnad i början av 2021. 

Förstudien beräknas vara klar 2021.  
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Projektering 2022, Produktion 2023–24. Klart 2025. 

Tidsplanen är beräknad utifrån Uddevalla Ridklubbs hyreskontrakt med 

förvaltningen för ridanläggningen på Nöthult. Detta hyreskontrakt går ut 

2024. Målet är att det ska finnas lokaler för ridande i Uddevalla på plats 

innan Nöthult avvecklas. 

Dialog och beredning har påbörjats med berörd förening om vad som sker 

efter 2024.  

Investeringsbelopp och år 

Investeringen planeras till år 2024. Eftersom förstudie ännu inte är 

genomförd finns ännu inget investeringsbelopp.  

 

3.3 Kulturstråket 

Uppdrag 

Förvaltningens uppdrag om att utreda lokalbehov för det fria kulturlivet är 

färdigställt i form av utredningen Hus för Kultur (KFN 2019/162). 

Utredningen innehåller förslag på kort och lång sikt, som syftar till att 

säkerställa tillfredsställande lokaler för Uddevallas kulturliv. Utredningen 

pekar på att de lokaler som kulturlivet har till förfogande idag, till största 

del inte är ändamålsenliga.  

Förslagen handlar övergripande om att upprusta befintliga lokaler med 

kulturmiljövärde. 

Beslut om investering väntas därefter i KS november och KF december 

om åtgärder för att möjliggöra en nytt Kulturstråk.  

 

Styrkort  

Uppdraget om lokaler för kultur hänger ihop med följande: 

Riktning: Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor för en mer 

utvecklad region.  

Övergripande strategi: Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive 

Bohusbanan 

Nämnds strategi: Kultur och fritid ska skapa tillgängliga och attraktiva 

platser för kulturella uttryck.  

 

Tidsplan 

Behovsanalys och förstudie har genomförts 2020.  

Projektering och projektstart planeras att beställas våren 2021 av SBF. 

Förprövning av detaljplan är inlämnad av SBF. 
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Investeringsbelopp och år 

Enligt nu liggande förslag till flerårsplan för 2021–2023 är investeringen 

för Hus för kultur på 1 mkr 2021, 21,8 mkr år 2022 och 14 mkr 2023.  

Vid upprättande av hyresavtal gällande fastigheten Frideborg med 

fastighetsägaren Oskar Säfström. 

Skall optionsavtal upprättas som bilaga till hyreskontrakt. Optionsavtalet 

skall ange möjlighet till förvärv av fastigheten med angivet köpbelopp. 

 

 

3.4 Rimnersområdet som idrottscentrum  

 

Bakgrund och politiska uppdrag 

Utveckling av Rimnersområdet är ett av projekten som ingår i den 

kommungemensamma organisationen för stadsutveckling.  

Inom utveckling av Rimnersområdet ingår ny simhall, Rimnersvallen samt 

utveckling av Rimnersområdet som helhet. 

Lokalerna är internt förhyrda. 

 

Styrkort 

Kultur och fritid fick har utifrån flerårsplan 2019-2021 ett uppdrag om att 

utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- och idrottscentrum. 

Uppdraget har förlängts till år 2022.  

Uppdrag är kopplat till följande nämndsstrategi: Kultur och fritid ska 

skapa tillgängliga och attraktiva platser för idrott och hälsa. Nämnds 

strategin är kopplad till följande: 

Riktning (KF): I Uddevalla utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans. 

Övergripande strategi (KF) 4: Motverka klimatförändringarnas effekter, 

genom en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling 

Kultur och fritid har även ett förvaltningsuppdrag; Kartläggning och 

behovsanalys av lokaler för idrottsföreningar. 

Aktiviteter 

Kultur och fritidsförvaltningen har kartlagt lokalbehov för 

idrottsföreningar. Redovisning till förvaltningens ledningsgrupp ska ske 

och kommer ligga till grund för fortsatt hantering av idrottsföreningars 

behov i relation till exempelvis Rimnersområdets expansion. 
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Tidsplan 

Tidsplanen för en eventuell investering bör synkroniseras med den för där 

investeringen finns på år 2021–2024.  

Förstudie inför eventuella investeringar kopplat till detta uppdrag pågår, 

 

3.5 Rimnersvallen  

Bakgrund och politiska uppdrag 

För Rimnersvallen finns en reinvestering sedan tidigare i budgetdialogen, 

planerad till åren 2021–2023.  Det handlar om en reinvestering på läktare, 

löparbanor samt tillgänglighetsanpassning.  

Inventering av brister på Rimnersvallens läktare pågår i samarbete med 

samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Denna reinvestering påverkas av uppdraget om Rimnersområdet som 

idrottscentrum, se rubrik ovan.  

Tidsplan och aktiviteter 

En ny utredning samt behovsanalys och kalkyl pågår inför reinvesteringen.  

Förstudie pågår. 

Uppdraget är utökat med åtgärd och önskad färdigställande 2023. 

Politiska beslut rörande nivån på arenans standard är en prioriterad fråga 

för fortsatt hantering av renovering alternativt nybyggnad av Rimnersvall. 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i 

uppdrag att tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen (KF ÖS 6) 

Uppdrag att anpassa anläggningen till SM standard för friidrott, samt 

standard superettan för fotboll. Färdigställt under 2023. 

 

Investeringsbelopp och år  

Investeringen finns med på år 2021, 2022 och 2023 enligt senaste 

budgetdialog.  

I lokalförsörjningsplanen är reinvesteringen för renoveringen lagd på år 

2021 (17,0 mkr) och 2022 (16,0 mkr). Investeringsnivåerna kommer 

framöver stå i direkt relation till den långsiktiga och kortsiktiga 

planeringen för Rimnersområdet. 

Uppdraget är utökat med åtgärder och önskad färdigställande under 2023. 

Investeringen planeras till år 2021–2023.  

Eftersom förstudie ännu inte är genomförd finns ännu inget 

investeringsbelopp.  
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Ökade driftsanslag för KULF skall äskas för hyran 2023. KULF är 

hyresgäst. 

3.6 Rimnershallen  

Bakgrund och politiska uppdrag 

För Rimnershallen finns behov av anpassning när Simhallen byggs.  

Denna reinvestering påverkas av uppdraget om Rimnersområdet som 

idrottscentrum, se rubrik ovan.  

Tidsplan och aktiviteter 

Denna reinvestering påverkas av uppdraget om Rimnersområdet som 

idrottscentrum, se rubrik ovan.  

Investeringsbelopp och år  

Denna reinvestering påverkas av uppdraget om Rimnersområdet som 

idrottscentrum, se rubrik ovan.  

 

3.7 Öppen fritidsverksamhet   

Uppdrag 

 

Samtliga nämnder ska tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg, 

enligt nu liggande förslag till flerårsplan 2021–2023. Detta arbete kan 

eventuellt generera lokalbehov.  

 

Aktiviteter 

Lokalbehov kan uppstå utifrån ovan. Det kan också handla om ökad 

lokalsamordning med andra förvaltningar, föreningar och avdelningar 

inom kultur och fritid.  

Öppen fritidsverksamhets  arbetssätt med mobila fritidsledare kan leda till 

arbetssätt med färre ”fasta lokaler” och mer samnyttjande i befintliga 

lokaler. 

 

3.8 Emaus  

Emaus lantgård har behov av åtgärder för att förhindra skaderisk och 

åtgärda arbetsmiljöproblem. Det finns även behov av vissa nya utrymmen 

såsom förråd.  

Behovsanalysen innehåller en rad olika funktioner och utrymmen.  

Det som ingår i en eventuell lokal-investering är följande:  

• Grovfoder- och bäddmaterialsförråd i markplan och med ståhöjd   
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• Hinder- och lekmaterialförråd  

• Behov av personalutrymmen 

• Nytillkommande önskas utreda möjlighet att förhyra del av ” Gula 

Villan ” 

• Behovsanalys och förstudie inför reinvesteringar kopplat till detta 

uppdrag bör starta. 

Lokalerna är internt förhyrda.  

Styrkort 

Behoven på Emaus hänger ihop med arbetsmiljölagar och kommunens 

arbetsmiljöansvar. Arbetsmiljöansvaret är idag inte tillgodosett, det finns 

stora brister som hotar att stänga verksamheten. Det finns stora risker 

kopplat till förråden.  

Vidare är behoven på Emaus är kopplade till följande nämndstrategier:  

• Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till 

service och utbud, digitalt och analog  

• Kultur och fritid ska skapa tillgängliga och attraktiva platser för 

idrott och hälsa 

 
Nämndsmått:  

• Besökarna och deltagarna i kultur och fritidsverksamheter ska vara 

nöjda med helheten 

• Besökarna på fritidsgårdarna upplever att det är en trygg miljö 

• Andelen medarbetare som upplever sig ha en god arbetsmiljö 

Tidsplan och aktiviteter 

Behovsanalys finns för Emaus. Förstudie skall beställas.  

Avseende ” Gula Villan” saknas politiska beslut. Behovsanalys och 

förstudie inför reinvesteringar kopplat till detta uppdrag bör starta. 

Investering finns planerad till år 2021 enligt förslag till investeringsplan 

med 2 mkr. Behov av tillskott. 

investeringsplan. Skall äskas av SBF.  

Investeringsbelopp för ombyggnad ” Gula Villan ” skall äskas av SBF. 

Behovsanalys och förstudie inför reinvesteringar kopplat till detta uppdrag 

bör starta 

Ökade driftsanslag för KULF skall äskas för hyran 2023. KULF är 

hyresgäst. 
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4 Investeringar och reinvesteringar inom planperioden 

 

4.1 Kulturskolan  

Skolgatan 4  

Kulturskolans verksamhet bedrivs i lokaler med omfattande brister på 

grund av eftersatt underhåll under många år. Situationen är orsakad av att 

den politiska ledningen under många år haft svårt att enas om 

verksamhetens placering. De senaste åren i väntan på beslut om flytt till 

Sinclair (2014) ev nytt Kulturhus (2017) och 2019 nytt uppdrag om 

eventuell flytt till Sinclair. Det sistnämnda resulterade i att flytt inte är 

möjlig till Sinclair. Tillräcklig lokalyta saknas. Kommunfullmälktige 

beslutade 2020-03-11 (§ 68) att avsluta uppdraget om att om att 

samlokalisera kulturskolan med annan verksamhet i Sinclair.   

 

Behovsanalys och behovsbeskrivning för Skolgatan 4 samt för 

verksamheten som helhet lämnades till samhällsbyggnad i juni 2018 och 

har uppdaterats i september 2019. Lokalerna på Skolgatan 4 och 

Kungsgatan 32 är kulturhistoriskt värdefulla byggnader som behöver 

omfattande renoveringar oavsett vilken verksamhet som bedrivs där.  

KULF önskar att förstudie startas för anpassning av ventilation och 

tillgänglighet i byggnaden Skolgatan 4. Behovsanalys är utförd. Tidigare 

förprojektering blev stoppad 2019. 

Ökade driftsanslag för KULF skall äskas för hyran 2023. KULF är 

hyresgäst. 

Lokalerna är internt förhyrda.  

 

Politiska uppdrag 

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” (KF ÖS 12) 

Ett nytt uppdrag är önskvärt. 

Styrkort 

Uppdragen om renovering av kulturskolans lokaler är kopplat till följande: 

Riktning: Uddevalla kommuner erbjuder attraktiva och hållbara 

boendemiljöer där gamla och nya miljöer möts och samspelar. 

Övergripande strategi: Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och 

kommunala kulturfastigheter.   
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Uppdraget om att samlokalisera Kulturskolan med annan verksamhet i 

Sinclair är kopplat till följande:  

Riktning: I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle 

tillsammans. 

Övergripande strategi: 4. Motverka klimatförändringarnas effekter, genom 

en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling 

Investeringsbelopp- och år 

I flerårsplan 2020–2022 har Skolgatan 4 ett reinvesteringsbelopp på 35 

mkr, fördelat på åren 2020-2022. Projektet är markerat att det ska prövas 

särskilt av kommunfullmäktige innan igångsättning.  

 

 

 

 

4.2 Konstgräs 

I Uddevalla kommun finns flertalet konstgräsplaner. Kultur och 

fritidsförvaltningen har i egen regi bl.a. en fullmåttsplan på 

Rimnersvallsområdet samt mindre planer på näridrottsplatserna på 

Dalaberg och Tureborg. Utöver dessa finns tre konstgräsplaner på 

föreningsanläggningar, som kommunen medverkat till finansiering av och 

äger till viss utsträckning.  

Inom en tioårsperiod finns följande investeringsbehov:  

Rimnersvallen: 3 mkr, år 2021–23 

Fridhemsvallen: 2,6 mkr 2021 

Politiska beslut har fattats om ny placering av simhall på Rimnersområdet, 

Fullmåttsplanen på Rimnersområdet kommer att påverkas av detta. 

Beredning pågår gällande ersättningsplaner. 

Politiska uppdrag 

Kultur- och fritidsnämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i 

uppdrag att utreda villkoren för konstgräsplaner.  

 

5 Övrigt 

5.1 Ljungskileskolan  

Barn och utbildning har beviljats planbesked för den nya Ljungskileskolan 

(Skälläckeröd 1:63 och Ljungs Hälle 1:288). 
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I förstudien för Ljungskileskolan är noterat att kultur och fritid bör vara 

involverade tidigt i projekteringen för ett nära samarbete kring skolans 

utformning.  

Kultur och fritids behov i Ljungskileskolan finns omnämnda i förstudien, 

exempelvis: 

•Spontan aktiv mötesplats saknas i Ljungskile idag och bör finnas i 

anslutning till skolan, på ett sätt så att den är tillgänglig även utanför 

skoltid 

•Att idrottshallen behöver vara fullmått för att bli attraktiv för föreningar 

att hyra, med sviktande golv och minst 4,5 meter takhöjd 

•Separata entréer till skolans utrymmen för estetiska ämnen, t.ex 

musiksalar, så att de kan användas av Kulturskolan. Samt slöjdsalar, 

mötesrum, hemkunskap och aula för att kunna hyras ut utanför skoltid 

•Kultur och fritidsförvaltningen ska involveras tidigt i den konstnärliga 

gestaltningen av skolan. 

•Det pågår en utredning från kultur och fritidsförvaltningens sida gällande 

ungdomars behov i Ljungskile avseende fritidsaktiviteter. Skall ge 

ytterligare information kring hur delar av skolan och skolgården bör 

utformas. 

•Natura 2000-området norr om skolan lämpar sig som skolskog. 

•En stängning av Hälle Lider, lokalgatan som går igenom skolområdet, 

vore positivt.  

Kultur och fritid har inte gjort en behovsanalys för ovan nämnda aspekter, 

då det i första handlar om samutnyttjande av skolans lokaler. Därav bygger 

det på en dialog mellan kultur och fritid, barn och utbildning och 

samhällsbyggnad i projekteringen.  

Behov av danssal och fritidsverksamhet skall beaktas. 

 

5.2 Ersättningslokaler för brottning 

Kultur och fritidsförvaltningen hade med anledning av att gamla 

idrottshallen rivs inför byggnation av nytt badhus, behov av en 

ersättningslokal för brottning. Behovet uppstår i och med Kultur och 

fritidsnämnden beslutade 2019-06-11 (§ 81) att begära av 

kommunfullmäktige 2 600 000 kr ur driftreserven för nytt bad för att 

anpassa del av Fridhemshallen till brottning. 

Med anledning av badhusprocessen har kultur och fritid pausat denna 

process. Dialog sker löpande med berörd förening.  

Lokalerna är internt förhyrda både på Fridhemshallen och gamla 

idrottshallen.  

Beräknad återstart 2024. 



  16 (18) 

 

 

5.3 5.3 Bryggeriet (Dagson 1)  

 

Bryggeriet är en externt förhyrd lokal. Lokalen är nu uppsagd, 

uppsägningstiden löper dock på fram till 2021-12-31.   

 

5.4 Skärets skola 

 
Samhällsbyggnad arbetar med detaljplan för ny grundskola i Skäret, 

Ammenäs. Detaljplanearbetet påbörjades våren 2020 och kultur och fritid 

ingår i en referensgrupp för planarbetet.  

Detaljplanen ska utöver skolverksamhet studera behov för föreningsliv, 

kulturskola samt eventuellt tillskapa ytterligare mark för rekreationsbehov 

inom ramen för exploateringen och detaljplanearbetet. Konstnärlig 

gestaltning och kulturlämningar ska beaktas.   

Skolan ska byggas och, ägas och förvaltas av fastighetsbolaget Hemsö och 

hyrs av Uddevalla kommun.   

Medborgardialog med boende i närområdet har genomförts av 

samhällsbyggnad 29–30 september 2020 där kultur och fritid deltog vid ett 

av tillfällena.  

Förstudie har tagits fram av samhällsbyggnad på uppdrag av barn och 

utbildning. I den konstateras bland annat att skolan ska ha karaktären 

”Skolan mitt i byn” som innebär att lokalerna ska vara en mötesplats för 

människor i alla åldrar och med flera intressen i närområdet. Vidare anger 

förstudien att en multianvändning av skolan eftersträvas och att den 

samnyttjas av andra verksamheter även efter skoltid.  

Kultur och fritid har löpande dialog med samhällsbyggnad om samverkan 

kring spontan aktiv mötesplats på skolområdet, möjliga samnyttjanden av 

samlingslokaler, kultur, rekreation och andra sammankopplade behov.  

Detaljplanen planeras skickas ut på samråd under 2021 och skolan 

planeras vara färdigställd 2024.  

Kultur och fritids behov ska behandlas i budgetdialog våren 2021.  

 

6 Överföring av underhållsansvar till samhällsbyggnad 

 

Förvaltningen har ett uppdrag kallat ”översyn av hyresavtal”. I detta ingår 

att inventera hyreskontrakt, bland annat med avseende på 

underhållsansvar. Kommunen äger nedan nämnda lokaler.  
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Projektarbetet har pågått under 2020 och färdigställs och presenteras med 

underlag till styrgruppen 2020-12-02. Fastigheterna övergår från KULF till 

SBF 2021. 

6.1 Landbadet, Växthuset och Kamratgården 

Underhållsansvaret för Landbadet, Växthuset och Kamratgården skall 

överföras till samhällsbyggnad. Detta ska verkställas utifrån riktlinjer för 

internhyra. 

Arbetet verkställs under 2021. 

 

 

6.2 Landbadet 

 

Underhållsansvaret för Landbadet skall överföras till samhällsbyggnad 

under 2021. 

Detta ska verkställas utifrån riktlinjer för internhyra. 

Fastigheten övergår från KULF till SBF 2021. 

 

6.3 Växthuset 

 

Underhållsansvaret för VÄXTHUSET skall överföras till samhällsbyggnad 

under 2021. 

Detta ska verkställas utifrån riktlinjer för internhyra. 

En utredning om eventuell rivning ska göras av kultur och fritid i 

samverkan med samhällsbyggnad.  

Ett föreläggande från miljö och hälsa har inkommit om att en spolplatta för 

rening av maskinell utrustning ska byggas.  

Ny anslutningspunkt för vatten och avlopp har beställts av Västvatten till 

Gröna Omklädningsbyggnaden/Garage. Anslutningen utförs 2021. 

Utredning och upprustning av denna byggnad bör beredas. 

Behov av nybyggnad bör beredas.  

Behov av personalutrymmen och förråd skall beaktas. 

Fastigheten övergår från KULF till SBF 2021. 

 

6.4 Kamratgården 

 

Underhållsansvaret för kamratgården skall överföras till samhällsbyggnad 

under 2021. 
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Detta skall verkställas utifrån riktlinjer för internhyra. 

Vid beslut om Simhallens placering på Rimnersområdet uppstår behov av 

ersättning av fotbollsplaner. Dessa kan till viss del lösas på Kamratgården. 

Innebär ett investeringsbehov på 2.6 mkr för 2021. 

Fastigheten övergår från KULF till SBF 2021. 
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Bilaga 5, Övriga förvaltningar 
 
 
1 KLK 

 
1.1 Beskrivning av lokaltyper samt omfattning av nuläge 

 
1.1.1 Uddevalla Brandstation 

 
Brandstationen på Bastiongatan uppfördes 1960 för stadens brand- och ambulansväsen. 
I dag inrymmer stationen endast Räddningstjänstens traditionella verksamheter. I 
stationen pågår 24 timmars verksamhet med jourlagd personal och kontorsverkssamhet 
med dagtidsförlagd personal. Totalt arbetar 45 personer heltid och 20 personer deltid i 
verksamhetslokalerna. Stationen lokaler används i huvudsak som: verkstäder och 
vagnhallar för ca 20 tunga och lätta fordon och räddningsutrustning, 15-20 
kontorsplatser, logement för ca 30 personer i skifttjänst, undervisningslokaler och 
personalrum. Det bedrivs en stor utbildningsverksamhet varav mycket på kvällstid (128 
st övningskvällar)  
 
Totalt arbetar 30 st heltidsbrandmän fördelat på 4 skift samt 20 st deltidsbrandmän 
fördelat på 4 skift. Dagtidspersonal som har sin placering i Uddevalla är 25 st. 
Stationens lokaler innehåller i stort vagnhall, verksamhetslokaler, förråd, kontor och 
logement. Det finns ca 10 tunga fordon och 10 lätta fordon. Stationen inhyser också ett 
antal förråd för räddningsutrustning och förbrukningsvaror. 
Uddevalla station fungerar också som huvudstation för kläd- och utrustningstvätt, 
slangtvätt mm för Ljungskile brandstation. Vid större händelser även för övriga 
stationer i Mitt Bohuslän. Rökskydd för hela Mitt Bohuslän hanteras i Uddevalla samt 
den mesta utbildningen.  

 
 
1.1.2 Ljungskile Brandstation 
 

Ljungskile brandstation på Aröd i Ljungskile är inrymd i en gammal båthall och var 
tänkt som ett provisoriskt alternativ när räddningstjänsten 1978 flyttade in, stationen 
används fortfarande efter nästan 35 år. 
Stationen används, av 20 personer anställda på deltid, vid larm och övningstillfällen, 
övrig tid står den tom. 

 
 

1.1.3 Sammanställning av nuvarande omfattning 
 
Uddevalla brandstation 4936 kvm BRA 

 Ljungskile brandstation 533 kvm BRA 
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1.2 Beslutade investeringsprojekt 

 
1.2.1 Ljungskile Brandstation 

 
Investeringsmedel för ombyggnad av Ljungskiles gamla VA verk till ny brandstation är 
beslutat för 2017 projektering är avslutad och upphandling har skett. Byggnation pågår 
med beräknad inflyttning 2021. 

 
 

1.2.2 Uddevalla Brandstation 
 

Brandstationen i Uddevalla är byggd 1960 och har inte genomgått några större 
förändringar eller anpassningar under denna driftperiod.  
 
Brandstationen är i mycket stort behov av en totalrenovering alternativt nyetablering. 
Jämfört med moderna brandstationer saknas exempelvis separerade utrymmen för tunga 
fordon och utrustning, vilket utgör ett arbetsmiljöproblem, samt omlastningsmöjligheter 
efter larm. Trafiksituationen i centrum gör att det idag finns begränsningar avseende 
framkomlighet under vissa tider på dygnet.  
 
Nuvarande brandstation har i sitt nuvarande skick begränsade möjligheter till 
samordning och samverkan med andra samhällsaktörer så som andra kommunala 24-
timmarsverksamheter, ambulans och polis. På samma sätt är stationen begränsad som 
samverkansplats med andra Räddningstjänster, detta främst beroende på 
trafiksituationen och dåliga omlastningsmöjligheter samt små utrymmen för 
ledningsarbete.  
 
Räddningstjänsten har under hösten 2012 utfört en lokaliseringsutredning för ny 
brandstation i Uddevalla. Utredningen förordar en samlokalisation med andra ”24 
timmars” verksamheter med placering av ny brandstation vid Exercisvägen i anslutning 
till RV 44, förslaget redovisades för politiken under våren 2013. 
 
Under december 2013 påbörjades arbete med att parera arbetsmiljöproblemen i 
brandstationens vagnhall, en slussfunktion byggs vilket innebär att fordonen separeras 
från personal- och kontorsutrymmen. 
 
Räddningstjänsten har beställt förstudie för ny brandstation av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen hösten 2016 vilken godkänts av kommunstyrelsen 
2017-11-29. 
 
Ny detaljplan för området har antagits av Kommunfullmäktige i december 2019 och har 
vunnit laga kraft 2020-01-08.  
 
En upphandling för totalentreprenad med samarbetsformen partnering är utförd under 
våren 2020 för utförande av såväl brandstation som anslutande gatunät. Byggnation av 
gatudelarna och bergschakt är beräknade till december 2020. Brandstationen beräknas 
vara färdig för inflyttning 2023.I samband med byggnationen av brandstationen pågår 
utredning om att kunna utföra ett övningsområde i anslutning till stationen. 
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1.3 Beräknat behov av förändringar av lokaler och lokalytor 2021-2031. 
 

Under 2021kommer en idéstudie för Stadshus i centrum med lokaler för bibliotek och 
andra ändamålsenliga lokaler för kulturverksamhet att utföras. 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-01-14 Dnr KS 2020/00797 

  

 

Handläggare 

Lokalstrateg Mattias Hagelberg 

Telefon 0522-69 6145 
mattias.hagelberg@uddevalla.se 

 

Genomförandeplan för bostadsförsörjning 2022-2024 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens bostadsutveckling. 

Kommunstyrelsen ansvarar för översiktsplanen, som talar om var kommunen vill att det 

ska byggas bostäder och verksamheter. Samhällsbyggnadsstrategin talar om hur och 

vilka prioriteringar kommunen gör under den närmaste 10-årsperioden för att nå önskad 

utveckling. Till samhällsbyggnadsstrategin är kopplat en genomförandeplan som talar 

om när och i vilken ordning som projekt ska genomföras under den närmaste 

treårsperioden. Planen beskriver översiktligt pågående och planerat bostadsbyggande i 

såväl privat som kommunal regi. Med denna utgångspunkt analyseras vilka åtgärder 

kommunen bör vidta i nästa steg för att styra utvecklingen mot hållbarhetsperspektiven, 

dvs ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.  

 

För centralorten Uddevalla och stadsutvecklingsarbetet i synnerhet är det avgörande att 

fokusera på bostadsprojekt som bidrar till att utveckla en attraktiv stadskärna. 

Kommunen är attraktiv för nybyggnation men har samtidigt inte den storlek och den 

tillväxttakt som tillåter att resurser och marknad delas på allt för många bostadsprojekt. 

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

projekt i centrumkärnan och förbereder samtidigt för den fortsatta utvecklingen av 

Västra centrum med bland annat områdena Windingsborg och Kampenhof. 

Möjligheterna att lyckas med stadsutvecklingen förutsätter fokusering på bostadsprojekt 

i centrumkärnan enligt principen inifrån och ut och att kommunens och de privata 

exploatörernas projekt samordnas och påbörjas i lämpliga etapper inom detta område.  

 

Genomförandeplanen utgör ett underlag till budgetarbetet 2022-2024. Planen är 

kommunstyrelsens beställning till berörda förvaltningar och bolag.    

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-14. 

Genomförandeplan för bostadsförsörjning 2022-2024 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att låta genomförandeplanen för bostadsförsörjning 2022-2024 utgöra underlag till 

berörda förvaltningars och bolags planering av budget i flerårsplan 2022-2024.    

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-01-14 Dnr KS 2020/00797 

  

 

 

 

 

Peter Larsson Mattias Hagelberg 

Kommundirektör Lokalstrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Västvatten AB 

Uddevalla Energi AB 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 

 



 

Genomförandeplan 

för bostadsförsörjning 2022–2024 

 

Del av samhällsbyggnadsstrategin 

 

 

 

 

  



S i d a  | 2 

 
 

 

 

Innehåll 
 

Sammanfattad beställning 2022–2024 ................................................................................................... 3 

Varför en genomförandeplan? ................................................................................................................ 4 

Om bostadsbeståndet ............................................................................................................................. 5 

Bostadsbehov och förutsättningar för byggande.................................................................................... 8 

Att påverka/styra bostadsbyggandet .................................................................................................... 12 

Uddevalla just nu - pågående och planerade bostäder 2021–2024 ..................................................... 13 

Bedömning för åren 2022–2024 ........................................................................................................... 15 

 

 

  



S i d a  | 3 

 
 

Sammanfattad beställning 2022–2024 
Denna genomförandeplan för bostadsbyggnad ger en översiktlig beskrivning av pågående och 

planerad bostadsbebyggelse inom kommunen i såväl privat som kommunal regi. Åren 2022–2024 

bedöms drygt 800 nya bostäder kunna färdigställas. Med utgångspunkt från detta byggande föreslås 

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

och markanvisning under planeringsperioden för att kommunen ska utvecklas i enlighet med hållbar-

hetsperspektiven. Nyproduktion av bostäder bör inriktas mot att skapa omflyttning i det befintliga 

bostadsbeståndet. En framgångsrik utveckling av centrumkärnan förutsätter samordning mellan 

kommunens och de privata exploatörernas projekt med indelning i lämpliga etapper. Effekterna av nya 

plantillstånd för ytterligare bostadsprojekt i centrumnära lägen bör därför analyseras noga. Dessutom 

bör kommunen vara återhållsam gällande exploateringar i tätorternas ytterkanter för att lyckas med 

utvecklingen av stadens centrum. 

Dessa åtgärder är kommunstyrelsens beställning till berörda förvaltningar och bolag. Åtgärderna ska 

inplaneras i budgetarbetet för utförande under perioden 2022–2024. 

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

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

 

Beställning för åren 2022–2024: 

Objekt  Bostäder 
totalt  

Bostadstyp1  Aktivitet  

Tuvullsvägen, Ljungskile  23  FB+SH  Markanvisning 2021  

Skarsjövallen, Ljungskile  200  FB+SH  Detaljplan pågående - 2021,   
Genomförandeplanering 2022 - 2024  

Västra centrum - Windingsborg  X  FB  Genomförandeplanering 2021 - 2023  
  

Västra centrum - Kampenhof  X FB  Detaljplan –planprogram 2021 - 2022 

Vännerberg  15  SH  Detaljplan 2021 - 2022 
Markanvisning/Försäljning 2022  

Sunningebergen  270  FB+SH  Detaljplan pågående - 2023,   
Genomförandeplanering 2023 - 2024   

Södra Kurveröd  400  FB+SH  Förstudie 2021 - ff  
Övrig förtätning inom tätorterna  X  FB+SH  Förstudier  

Summa:  Ca 900     X i bostadskolumn – Antal 
bostäder utreds i 
kommande förstudier/planprogram 

 
1 FB = flerbostadshus, SH = småhus 
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Varför en genomförandeplan?  
Bostadsbyggandet har stor påverkan på hur vi lever och på hur samhällets resurser tillvaratas och är 

därför en central del av samhällsutvecklingen. Bostäder förutsätter infrastruktur i form av vägar, vatten 

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

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

vilket bl.a. ger effekter på energianvändning och miljö. En attraktiv levnadsmiljö måste dessutom ta 

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

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

måste därför betonas.  

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

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

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

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

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

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

genomföras eller utredas vidare innan ett eventuellt genomförande. Samhällsbyggnadsstrategin med 

genomförandeplanen är därmed ett underlag för kommunens verksamhetsplanering och budget för 

planering, investeringar, exploatering osv.  

Genomförandeplanen beskriver översiktligt pågående och planerat bostadsbyggande. Med planerat 

bostadsbyggande avses bostäder som har påbörjats eller ännu inte påbörjats men har förutsättningar 

att färdigställas under planperioden. För dessa bostadsprojekt pågår detaljplanearbete, genom-

förandeplanering eller byggnation i tidigt skede. Denna genomförandeplan utgår från en bedömning 

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

kommunala projekt. Med utgångspunkt från det byggande som pågår och planeras görs en analys över 

vilka åtgärder kommunen bör vidta i nästa steg för att upprätthålla en planberedskap för att skapa 

förutsättningar för nya bostäder men också för att styra utvecklingen mot hållbarhetsperspektiven, 

dvs ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Genomförandeplanen är en beställning av åtgärder i 

form av förstudier, detaljplaner och markanvisningar till berörda förvaltningar och bolag för den 

kommande planeringsperioden. Genomförandeplanen omfattar en beställning för 3 år framåt och 

beslutas årligen inom ramen för kommunens budgetrutiner. Förändringar av 3-årsplanen kan således 

ske utifrån de bedömningar som görs vid varje beslutstillfälle.  

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

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

beredelse och genomförande av bostadsförsörjningen. I bostadsförsörjningsprogrammet beskrivs 

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

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

tillkomsten av fler hyreslägenheter är en viktig del i bostadsförsörjningen.  

Bostadsbyggandet kan ske genom att kommunen själv bygger eller tillåter privata exploatörer att 

bygga på privat eller kommunal mark. Kommunen och privata exploatörer utvecklar därför till-

sammans framtidens kommun. Detta betyder att kommunen måste beakta samtliga pågående och 

planerade bostadsprojekt och analysera marknad, konkurrens och ekonomi inför beslut om att öppna 

egna områden för exploatering eller medge planbesked eller anvisa mark för exploatering. 

Kommunens ställningstagande utgår från bostadsförsörjningsansvaret och målsättningen om att skapa 

ett hållbart samhälle.  Privata och kommunala exploateringar ska ses i ett sammanhang och 

komplettera varandra snarare än konkurrera. Samhällsbyggnadsstrategin är ett viktigt instrument för 

att visa kommunens inriktning för bostadsutvecklingen.   
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Om bostadsbeståndet 
Kommunens bostadsförsörjningsprogram beskriver bostadsbeståndet och den utveckling av 

bostadsbyggandet som skett genom åren. Utbyggnaden av lägenheter i flerbostadshus skedde till stor 

del under 1960–70 talet då en övervägande del av kommunens lägenhetsbestånd kom till. Från 1980-

talet ökade fokus på boende i småhus vilket bidragit till en mer utspridd bebyggelse och gles 

samhällsstruktur. Småhusproduktion har i hög grad dominerat även fortsatt varför kommunen nu har 

en relativt hög andel bostäder i småhus. Under de senaste åren har byggandet av lägenheter i 

flerbostadshus åter tagit fart och befolkningen i stadskärnan har ökat med ca 30% mellan 2013-2018 

genom förtätning i linje med samhällsbyggnadsstrategins intentioner. Stadskärnans utveckling har ett 

starkt samband med i vilken grad kommunen planerar sitt byggande genom nya perifera områden med 

inriktning på småhus eller prioriterar ambitionen att möjliggöra kompletterande bebyggelse inom 

tätorternas redan bebyggda delar.   

 

 

______________________ 
Definitioner och förklaringar 
Statistiken baseras på lägenhetsregistret som är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter.  
Även bostäder i småhus definieras som lägenheter.  
Hustyp: 
Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus). 
Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus. 
Övriga hus definieras som byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål men ändå 
innehåller vanliga bostadslägenheter, till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion. 
Specialbostäder definieras som bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga 
specialbostäder.  
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Färdigställda bostäder 
Antalet färdigställda bostäder varierar kraftigt över tid. Enligt SCB har det genomsnittligt färdigställts 

ca 150 bostadslägenheter/år i Uddevalla under åren 2010 – 20192. Konjunktur, efterfrågan, politiska 

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

fart genom en ökad efterfrågan och genom ett ökat fokus på hållbarhetsperspektiven i bostads-

byggandet. 2015 färdigställdes 175 lägenheter i flerbostadshus vilket inte överträffats sedan början av 

1980 resp. 1990-talet. Antalet färdigställda bostäder i småhus är dock fortsatt högt vilket tillsammans 

med en sedan tidigare hög andel småhus av det totala bostadsbeståndet innebär det att det finns en 

potential för fortsatt ökat bostadsbyggande i flerbostadshus. Många andra kommuner av motsvarande 

storlek som Uddevalla har en större andel byggande i flerbostadshus. Flera olika orsaker kan förklara 

detta, bl.a. efterfrågan, byggande av studentlägenheter, men den politiska styrningen (se sid 12) avgör 

ytterst vad som produceras.  

 

Bostadsutbyggnad 2010-2019 (10 år) - jämförelse jämnstora kommuner 

Kommun Invånare 2019 Lgh/år snitt Lgh i 
flerbostadshus 

Lgh i småhus 

Hässleholm 52 145 74 56% 44% 

Borlänge 52 590 99 66% 34% 

Örnsköldsvik 55 998 69 59 % 41% 

Skövde 56 366 238 70% 30% 

Nyköping 56 591 211 69% 31% 

Uddevalla 56 703 153 57% 43% 

Trollhättan 59 058 145 72% 28% 

Falun 59 406 123 55% 45% 

Norrtälje 62 622 231 58% 42% 

Östersund 63 779 244 66% 34 % 

Varberg 64 601 260 54% 46% 

Mölndal 69 364 337 86% 14% 

 

Vid utgången av år 2019 fanns det i Uddevalla kommun 27 730 bostäder. Nyproduktionen under de 

senaste 10 åren uppgår till ca 150 bostäder/år2 vilket motsvarar drygt en halv procent av bostads-

beståndet. 

  

 
2 Eftersläpning i registrering av nybyggda bostadslägenheter förekommer i SCB:s statistik beroende på 
kommunernas förmåga att inrapportera underlag. I statistiken för Uddevalla anges exempelvis noll färdigställda 
bostadslägenheter under 2018. Detta innebär att andelen färdigställda lägenheter kan vara högre än 
redovisade uppgifter i tabellen. 
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Upplåtelseformer 

Även upplåtelseformen är av intresse vid analys av bostadsbehovet. Hyresrätter och äganderätter3 

(småhus) är ungefär lika stora i nuvarande bostadsbestånd. Sett till senaste tio åren har det 

producerats många bostadsrätter vilket bidragit till ett ökat antal lägenheter i flerbostadshus.  

Upplåtelseform4 efter lägenhetstyp 2019 (27 730 lägenheter) 

 Andel 

Äganderätt/småhus 41 % 

Bostadsrätt 19 % 

Hyresrätt 40 % 

 

Fritidshus 

I kommunen finns ca 3 700 fritidshus. En viss omvandling av fritidshus till permanentboende har skett 

bl.a. i samband med utbyggnaden av nya kommunala verksamhetsområden för vatten- och avlopp 

t.ex. på Fräknestranden. Antalet fritidshus i kommunen har dock totalt sett inte minskat.  

Antal fritidshus 10 år 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3 563 3 549 3 604 3 597 3 610 3 672 3 671 3 629 3 636 3 663 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om hushåll 
Ett hushåll består av personer som är folkbokförda tillsammans. Av Sveriges 4,7 miljoner hushåll bor 
nästan 2,3 miljoner i en lägenhet i flerbostadshus. Av de lägenheterna är 1,3 miljoner hyresrätter och 
närmare 970 000 bostadsrätter. Av de cirka 2 miljoner hushåll som bor i småhus äger 1,9 miljoner sitt 
hus, medan resten hyr sitt hus eller bor i ett småhus med bostadsrätt. Resten bor i specialbostad, till 
exempel studentbostad eller någon form av boende för äldre eller så saknas uppgifter om boendet i 
statistiken. 
 

Fakta från SCB 

 
3 Upplåtelseform äganderätt förekommer i flerbostadshus och avser då ägarlägenheter. Ägarlägenheter utgör 
ännu en liten del i bostadsbeståndet. 
4 Upplåtelseformen är det sätt på vilket man förfogar över sin bostad. I Sverige finns upplåtelseformerna 
hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt, samt en mindre del kooperativ hyresrätt. 
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Bostadsbehov och förutsättningar för byggande 
Bostadsbehov utgår vanligtvis från antagandet att varje hushåll behöver en bostad varför behovet av 

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

sammansättning, hushållsstorlek och hushållssammansättning. Befolkningsprognoserna har på senare 

tid förändrats kraftigt på grund av framför allt minskad invandring vilket medför revideringar i den 

beräknade bostadsbristen och bedömningen av hur många bostäder som behöver byggas. Bostads-

behovet är generellt sett stort, men efterfrågan på bostäder är betydligt lägre. Detta beror  

bl a på att nybyggda bostäder är dyra oavsett upplåtelseform och alla har inte råd att efterfråga en 

nybyggd bostad.  

Möjligheterna att flytta såväl till som inom kommunen påverkas av utvecklingen i befintligt bostads-

bestånd samt av bostadsbyggandets omfattning och inriktning. Nyproduktionen är dock en mycket 

liten del av hela bostadsbeståndet varför även fokus bör läggas på hur det befintliga bostadsbeståndet 

kan användas mer effektivt som lösning på bostadsbehovet. Detta är också gynnsamt ur ekonomisk 

och ekologisk hållbarhetssynpunkt. Nyproduktionen av bostäder bör också inriktas mot att skapa 

omflyttning i det befintliga bostadsbeståndet. En grundläggande faktor för att öka rörligheten i det 

existerande beståndet handlar om att öka flyttrörelserna hos de äldre. Om exempelvis seniorer får 

möjlighet att flytta från sina villor och radhus i det befintliga beståndet till nyproducerade bostäder 

som är mer anpassade för äldre uppnås vinster för både samhälle och individer genom omflyttning i 

en så kallad flyttkedja. Villor och radhus blir tillgängliga för exempelvis barnfamiljer och behovet för 

samhället att tillskapa nya småhusområden i tätorternas utkanter minskar. När omflyttning sker i det 

befintliga beståndet frigörs bostäder som kan tillgodose andra bostadssökandes behov.  En flyttkedja 

kan påverka flera åldersgrupper och hushållstyper. Inom befintligt bostadsbestånd kan även om- och 

tillbyggnation samt omvandling av fritidshus och lokaler till permanentbostäder bidra till att öka 

tillgången av nya bostäder.   

 

 

 

Exempel på flyttkedja 
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Bostadsbyggandets omfattning och inriktning 
Kommunen har sedan länge en stadig befolkningstillväxt. Befolkningstillväxten beror på ett inflytt-

ningsöverskott och till mindre del av födelseöverskott. Stor del av denna ökning kan tillskrivas 

inflyttning av personer från andra länder. Kommunens befolkningsprognos beskriver befolknings-

utvecklingen mer detaljerat t.o.m. 2029.  

Länsstyrelsen redovisar i bostadsmarknadsanalysen för 2020 om ett fortsatt underskott av bostäder i 

länet. Det är brist på bostäder i stora delar av länet men situationen är nu något bättre än tidigare och 

antas förbättras än mer på sikt. Sex kommuner anger att det råder balans på bostadsmarknaden i 

kommunen som helhet vilket är en ökning jämfört med de senaste tre åren. Dessutom ökade antalet 

kommuner som bedömer att det kommer att vara balans i kommunen inom tre år från 10 kommuner 

förra året till 18 i år.  

Det finns en fortsatt efterfrågan av bostäder i Uddevalla kommun och kommunen måste fortsätta 

utveckla boende för olika målgrupper. En grundläggande förutsättning för bostadsförsörjning är de 

redan befintliga bostäderna då de allra flesta som flyttar till en ny bostad gör det inom det redan 

byggda. Vidare är det inom det befintliga beståndet som hyresrätter med lägre hyresnivåer återfinns. 

Nyproduktionen innebär dock ett begränsat men ofta strategiskt viktigt tillskott till det totala 

beståndet. I Uddevalla kommun fanns vid slutet av år 2019 över 27 700 bostäder. Nyproduktionen 

under senaste 10 åren uppgår till ca 150 bostäder/år vilket motsvarar drygt en halv procent av 

bostadsbeståndet. Behovet av hyreslägenheter som tillgodoser behovet för grupper som är nya på 

bostadsmarknaden t ex unga och nyanlända är fortsatt stort. Bostäder med hyresnivåer för grupper 

med mindre ekonomiska förutsättningar behövs som komplement till den bostadsproduktion som 

vänder sig till de grupper som redan etablerat sig på bostadsmarknaden och har förutsättningar för 

boendekarriär. Allmännyttan har inte haft vakanser i större utsträckning sedan 2002. Kommunen har 

också ett ansvar enligt bostadsförsörjningsprogrammets mål och riktlinjer att skapa förutsättningar för 

ett gott boende i livets alla skeenden samt boende för grupper med särskilda behov.  

Kommunens bostadsförsörjningsprogram anger ett behov om 250 nya bostäder årligen och denna 

siffra får ses i ett sammanhang av att programmet beslutades i en period av högre prognos gällande 

befolkningstillväxt.  

I Länsstyrelsens senaste bedömning av bostadsbehovet för att möta den prognostiserade befolknings-

ökningen fram till 2029 påvisas ett behov för Uddevalla kommun om ca 120 bostäder/år. I ett kortare 

perspektiv fram till 2025 uppskattas det årliga behovet till 160 bostäder. Det minskade 

bostadsbyggnadsbehovet jämfört med tidigare bedömningar beror på att befolkningsframskrivningen 

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

utlandet. 

Konsultföretaget WSP har i en av kommunen beställd rapport bedömt en möjlig utbyggnadstakt för 

att möta det framtida bostadsbehovet med hänsyn taget till kommunens befolkningsprognos och 

byggplaner, hushållsstorleken i kommunens olika delar, betalningsförmåga för olika upplåtelseformer 

samt vilka målgrupper som är identifierade för kommunen. WSP:s sammantagna rekommendation för 

nyproduktion i Uddevalla kommun innebär en genomsnittlig bostadsproduktion om 190 bostads-

lägenheter/år under perioden 2021 - 2030. Av denna nyproduktion rekommenderas cirka 140 

bostäder/år byggas i Uddevalla tätort och därav cirka 110 bostäder/år i centrala Uddevalla. Denna 

rekommendation grundas i kommunens ambitioner att utveckla de centrala delarna av staden vilket 

kommer till uttryck i det pågående stadsutvecklingsarbetet.  
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Marknadsförutsättningar 
Det har varit lönsamt att bygga bostäder i Uddevalla kommun i 15 års tid och lönsamheten har ökat 
under de senaste åren. Det ska dock poängteras att beräkningen är ett genomsnitt för kommunen, 
vilket anger att platsen för nyproduktion fortfarande spelar roll. Bostadspriserna har ökat, framförallt 
bostadsrättspriserna. Det finns även en tydlig Corona-effekt på prisnivån under 2020. Fortfarande 
värderas dock villor högre än bostadsrätter, även per kvadratmeter. Det finns även fler villor med 
extremt höga prisnivåer än bostadsrätter. Bostäder längs med kusten värderas högst. Även 
bostadsrätter i centrum värderas högt. De nyproducerade bostadsrätterna tar dock tid att sälja och 
ingen av nyligen genomförda projekt är särdeles stora. Nyproducerade bostadsrätter är även dyra 
jämfört med äldre bostadsrätter, eftersom de äldre bostadsrätterna är förhållandevis billiga. En 
majoritet av Uddevallaborna har dock en betalningsförmåga att betala hyran för en nyproducerad 
hyresrätt. Med statliga investeringsbidrag ökar möjligheten för fler att ha råd med en nyproducerad 
lägenhet. Betalningsförmågan för en nyproducerad bostadsrätt är lägre. Fyra av tio Uddevallabor har 
råd med det. Generellt sett har villasäljare från kommunen råd att köpa en nyproducerad bostadsrätt. 
 
I kommunen bor de äldre i hög utsträckning kvar i småhusen. Totalt är det drygt 1 500 personer över 
65 år som bor ensamma i småhus. De flesta av dem kommer behöva ett mer anpassat boende 
framöver. Här handlar det om att ge äldre attraktiva alternativ till sitt nuvarande boende och detta kan 
med fördel ske i tätorternas centrala delar. Utöver positiv effekt av en flyttkedja innebär det även att 
om äldre flyttar till en funktionell bostad kan de bo kvar längre i egen bostad innan en eventuell flytt 
till särskilt boende samt resurseffektivare användning av exempelvis hemtjänst. Den största 
målgruppen för nyproduktion i kommunens centrala delar gäller annars unga personer, både singlar 
och par. I mindre centrala delar är barnfamiljer den största målgruppen. Det gäller även att fånga in 
den målgrupp med en lägre betalningsvilja, vilket är varför mer prisvärda hyresrätter med statliga 
investeringsbidrag är viktiga att få med i mixen av nya bostäder.  
 
Slutsatsen är att även om marknadsläget är gott och det finns en tydlig efterfrågan, så behöver nya 

bostadsprojekt en sansad etappindelning och noggranna analyser och kalkyler för att finna rätt 

målgrupp. 

 

Stadsutveckling i centrum 
Uddevalla centrum har ökat sin befolkning med cirka 2 000 personer sedan 1985. De senaste fyra åren 

har befolkningen ökat rejält i centrum. Även Uddevalla tätort har ökat betydligt, med knappt  

5 000 personer. Från 2008 har både centrum och tätorten ökat sin befolkning de flesta år. I en 

undersökning 2019 (WSP), där 67 mellanstora och större svenska stadskärnor, jämfördes, visade 

resultatet att Uddevalla är den stad som växer snabbast procentuellt sett. Befolkningen i stadskärnan 

har ökat med 30 procent mellan 2013–2018.  

Stadsutvecklingen i linje med Samhällsbyggnadsstrategin och dess planeringsprinciper har gett synliga 

resultat i bostadsutvecklingen. Planeringsprinciperna har bidragit till ett ökat byggande av lägenheter 

i flerbostadshus och ett tydligare fokus på att utveckla tätorterna i dess centrala delar. Det pågående 

arbetet med stadsutvecklingsprojekten syftar till att förändra och tillföra Uddevalla många nya 

boendekvaliteter men också att bidra till en utveckling av stadskärnan. Hamnverksamheten och 

industriområdena längs Bäveån planeras flyttas längre västerut för att kunna öppna upp inre hamnen 

och med det planerade översvämningsskyddet friställs stora centrala ytor för stads- och 

bostadsutveckling. 
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Samordning bostadsexploateringar i centrum 
Parallellt med kommunen planer för stadsutveckling i de centrala delarna har privata bolag samt 

Uddevallahem ett antal planerade och pågående bostadsprojekt. Tillsammans omfattar dessa projekt 

mellan 700 – 800 bostäder. Mot bakgrund av det bedömda bostadsbehovet och möjlig utbyggnadstakt 

finns det en risk att bostadsprojekten kommer att konkurrera med varandra. Detta kan medföra 

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

jämn utbyggnadstakt i samspel med de kommunala planerna bör eftersträvas för en positiv 

stadsutveckling. Dessutom är det 

av vikt att utbyggnaden sker inifrån 

och ut för att skapa en attraktivare 

centrumkärna. En framgångsrik 

utveckling av Västra centrum 

förutsätter att kommunens och de 

privata exploatörernas projekt 

samordnas och påbörjas i lämpliga 

etapper. Kommunen bör av samma 

anledning vara noga med att 

analysera effekten av plantillstånd 

för ytterligare nya bostadsprojekt i 

centrumnära lägen. Kommunen 

bör vara återhållsam gällande 

exploateringar i tätorternas 

ytterkanter för att lyckas med 

utvecklingen av stadens centrum. 

 

Ljungskile 
I Ljungskile planeras det för och byggs omkring 110 nya bostäder i samhällets centrala delar av privata 

aktörer (inklusive två markanvisningar).  Kommunen har ett pågående planarbete för en större 

exploatering vid Skarsjövallen. En jämn utbyggnadstakt i samspel med de kommunala planerna bör 

eftersträvas för en positiv utveckling av tätorten Ljungskile. För Ljungskile är det viktigt att 

utbyggnaden eftersträvas i centrumnära lägen. En framgångsrik utveckling av samhället förutsätter att 

kommunens och de privata exploatörernas projekt synkroniseras.  

 

 

 

 

  

Antal bostadslägenheter i planerade bostadsprojekt 

Privat/Uddevallahem 

Antal bostäder i planerade bostadsprojekt  

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

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

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

Strategin fastställdes av kommunfullmäktige i september 2015. 

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

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

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

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

hållbarhetsaspekter och andra kommunala målsättningar. Planförfrågningar bereds av en 

förvaltningsövergripande tjänstemannagrupp utifrån fastställda kriterier för bedömning av planfrågor. 

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

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

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

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

påverka bostadsbyggandet. Kommunen behöver arbeta aktivt med markstrategiska frågor.  

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

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

tydlig markanvisningspolicy är ett viktigt kommunalt verktyg. 

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

målen i samhällsutvecklingen. De kommunala bostadsstiftelserna är viktiga aktörer i 

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

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

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

samhälle. 
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Uddevalla just nu - pågående och planerade bostäder 2021–2024 
Flera bostadsbyggen med framför allt flerbostadshus pågår eller planeras i tätorterna Uddevalla och 

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

genom det av kommunen tillskapade bostadsområdet Sundsstrand och de privata nära 

sammanhängande områdena Furuhall (Rotviksbro) och Överbyhöjd (Lanesund).  

Till detta ska läggas pågående och planerade exploateringar (enskild byggnation och andra mindre 

områden) som sker efter Fräknestranden och genom spridd bebyggelse på landsbygd. 

Ytterligare potential finns i tidigare antagna detaljplaner vilka legat vilande och där projektstart är svår 

att bedöma (ej redovisade i karta nedan).  

 

 

 

Lägenheter i flerbostadshus 
I privata och kommunala byggnadsprojekt beräknas ca 830 bostäder kunna färdigställas i perioden 

2022 till 2024. I denna produktion utgör boendeformen flerbostadshus störst andel. Den kommunala 

bostadsstiftelsen Uddevallahem bidrar aktivt till tillkomsten av fler hyreslägenheter inom tätorten 

Uddevalla. Under perioden tillkommer hyresrätter på Strömstadsvägen genom nybyggnation och på 

västra Skogslyckan genom påbyggnad av ytterligare våningsplan i samband med rot-renovering. 

Ytterligare hyreslägenheter tillkommer genom flera privata exploateringar. I pågående och planerad 

produktion (ca 830) under planperioden 2022 - 2024 utgör närmare 30 % hyresrätter vilket innebär att 

bostadsförsörjningsprogrammets målsättning om minst 20 % hyresrätter bör kunna uppfyllas.  
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Det pågående och planerade bostadsbyggandet (ca 830) är det bedömda antalet möjliga färdigställda 

bostäder. Förändringar i konjunktur och marknadsläge, överklagande i byggprocessen, ekonomiska 

förutsättningar osv. påverkar det verkliga utfallet. 

Småhus  
Även om merparten av alla nya bostäder 2022 - 2024 tillkommer som lägenheter i flerbostadshus sker 

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

områdena Sundsstrand, Furuhall och Överbyhöjd som tomter för småhusbebyggelse upplåtes. Genom 

bygglov för enskild bebyggelse spridd på landsbygden och i tätorterna tillkommer genomsnittligt ca 35 

småhus/år. Under planeringsperioden beräknas ca en tredjedel av alla nya bostäder utgöras av 

småhus.  

 

Pågående och planerade bostäder 2021 2022 2023 2024 

Flerbostadshus 193 249 170 151 

Småhus 70 68 50 36 

Bygglov spridd bebyggelse 35 35 35 35 

Summa: 290 352 255 222 

Summa 2022–2024  829 
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Bedömning för åren 2022–2024 
Planerad och pågående produktion av nya bostäder ligger för närvarande i nivå med angivna mål i 

kommunens bostadsförsörjningsprogram men över länsstyrelsens bedömning av bostadsbehovet för 

Uddevalla. Enligt WSP:s bedömning är 190 lägenheter per år en rimlig utbyggnadstakt med hänsyn till 

behov och efterfrågan. En väl fungerande bostadsmarknad förutsätter dock att olika typer av bostäder 

produceras. Kommunen måste därför göra en bedömning av bostadsbehovet utifrån olika gruppers 

boendebehov men också utifrån perspektivet att skapa boenden som bidrar till en hållbar samhälls-

utveckling. Bostadsbyggandet ska därför ha hållbarhetsperspektiv. Av resursskäl måste därför redan 

gjorda investeringar i väginfrastruktur, V/A, fjärrvärme osv. tillvaratas. Bostadsbyggandet ska planeras 

så att energianvändningen minimeras och att behovet av transporter minskas t.ex. genom närhet till 

handel, arbetsplatser och goda kollektiva förbindelser. Bostadsbebyggelse ska också bidra till trygghet, 

trivsel och till att naturligt minska segregation och klyftor i samhället. Samhällsbyggnadsstrategin 

prioriterar därför i nuläget att fler bostäder skapas i tätorternas centrala delar och att möjligheten till 

förtätning och byggnation inom den redan bebyggda strukturen tillvaratas. 

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

planeringsprinciperna i samhällsbyggnadsstrategin. Centrumkärnan ska utvecklas i de mest centrala 

delarna och inifrån och ut. Kommunen är attraktiv för nybyggnation men har samtidigt inte den storlek 

och den tillväxttakt som tillåter att resurser och marknad delas på allt för många bostadsprojekt. 

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

centrumkärnan och förbereder samtidigt för den fortsatta utvecklingen av Västra centrum med bland 

annat områdena Windingsborg och Kampenhof. Möjligheterna att lyckas med dessa stora projekt 

förutsätter en fokusering på kommunens och de privata exploatörernas projekt och att dessa 

samordnas och påbörjas i lämpliga etapper. Kommunen bör av samma anledning vara noga med att 

analysera effekten av plantillstånd för ytterligare nya bostadsprojekt i centrumnära lägen. Dessutom 

bör kommunen vara återhållsam gällande exploateringar i tätorternas ytterkanter för att lyckas med 

utvecklingen av stadens centrum. 

Planeringsperioden 2022 – 2024 
Arbetet med stadsutveckling är centralt för att utveckla inte bara bostäder utan också för att forma en 

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

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

service, kulturaktiviteter mm och därmed ett levande centrum. I Västra centrum har genom-

förandeplaneringen för Windingsborg fortsatt hög prioritet. För Kampenhofsområdet, som en del av 

Västra centrum, ska ett planprogram för framtida byggnation av såväl bostäder som verksamhets-

lokaler utföras under planeringsperioden.  

I tätorternas utkanter fortgår även planering för större områden med blandad bebyggelse genom 

Sunningebergen och Skarsjövallen i Ljungskile (småhus och flerbostadshus). Till dessa områden 

kommer ett antal privata exploateringar av varierande storlek vilket sammantaget medför att boende 

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

i tätorternas utkanter som ökar orterna utbredning är för närvarande inte aktuellt. Detaljplan för 

Sunningebergen ska färdigställas och för Skarsjövallen ska planering för exploatering påbörjas efter 

detaljplanens färdigställande. 

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

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

är ett exempel på kompletterande småhusbebyggelse inom befintlig struktur inom tätorten. Tuvulls-

vägen i Ljungskile ska markanvisas för att låta området exploateras för framför allt bostäder i fler-
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bostadshus. Ytterligare förstudier av potentiella bostadsprojekt inom tätorterna kan ske inom 

planperioden för att finna nya möjligheter att genom förtätning utveckla tätorterna med hänsyn till 

projektens påverkan på den prioriterade centrumutvecklingen.  

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

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

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

det visar sig lämpligt för byggnation har god potential att nå önskade kvaliteter för framtida boende. 

Södra Kurveröd ska därför studeras med avseende på möjlighet att tillskapa boende i blandbebyggelse 

med småhus och flerbostadshus.  

Nedanstående beställning ska vara utgångspunkt för berörda förvaltningar och kommunala bolags 

planering åren 2022–2024. Åtgärderna ingår som ett underlag i kommunens budgetprocess och ska 

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

markanvisning ska på sätt som beskrivs startas eller genomföras under planeringsperioden 2022-2024.  

Beställning år 2022–2024: 

Objekt  Bostäder 
totalt  

Bostadstyp5  Aktivitet  

Tuvullsvägen, Ljungskile  23  FB+SH  Markanvisning 2021  

Skarsjövallen, Ljungskile  200  FB+SH  Detaljplan pågående - 2021,   
Genomförandeplanering 2022 - 2024  

Västra centrum - Windingsborg  X  FB  Genomförandeplanering 2021 - 2023  
  

Västra centrum - Kampenhof  X FB  Detaljplan –planprogram 2021 - 2022 

Vännerberg  15  SH  Detaljplan 2021 - 2022 
Markanvisning/Försäljning 2022  

Sunningebergen  270  FB+SH  Detaljplan pågående - 2023,   
Genomförandeplanering 2023 - 2024   

Södra Kurveröd  400  FB+SH  Förstudie 2021 - ff  
Övrig förtätning inom tätorterna  X  FB+SH  Förstudier  

Summa:  Ca 900     X i bostadskolumn – Antal 
bostäder utreds i 
kommande förstudier/planprogram 

 

Kommunledningskontoret 

Januari 2021 

 
5 FB = flerbostadshus, SH = småhus 
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Förutsättningar för budgetdialogen 2021 inför flerårsplan 2022-

2024 med budget 2022  

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av kommunsektorns ekonomi 

framöver är fortsatt osäker, främst på grund av Covid-19 men även att ökningen av 

skatteintäkterna inte räcker till för att finansiera de ökade kostnaderna som förväntas. 

Kostnaderna ökar då befolkningstillväxten är snabb i de yngre och äldre åldrarna vilket 

ökar efterfrågan på de levererade tjänsterna. De närmaste åren är tillväxten störst inom 

de yngre åldersgrupperna och därefter kommer en större ökning av antalet äldre. 

Samtidigt är befolkningsökningen lägre i arbetsför ålder vilket ökar på problematiken. 

Dessutom finns det ett stort investeringsbehov i lokaler, både för en ökad kapacitet och 

förbättringar av befintliga lokaler. Kompetensförsörjning är en av kommunsveriges 

mest strategiska frågor, vilket framöver kommer sätta stor press på Sveriges kommuner 

dels att attrahera nya medarbetare, men även att behålla de befintliga medarbetarna. 

 

Även om många osäkerhetsfaktorer påverkar de beräkningar som vi kan göra idag om 

de kommande åren så ger dessa en klar indikation om den ekonomiska utmaningen. 

Med dagens information baserat på Sveriges kommuner och regioners senaste 

ekonomiska bedömningar blir resultatet för Uddevalla inte mycket annorlunda än andra 

kommuners. Kostnaderna för den ändrade befolkningssammansättningen ökar snabbare 

än skatteintäkterna och skapar ett behov av lägre kostnader eller ökade intäkter. 

Uddevallas utmaningar delas av de flesta kommuner i Sverige. Utgångspunkten i 

förutsättningarna är tillsvidare att det sker genom minskade kostnader och inte ökad 

skatt vilket hittills varit den politiska inriktningen. Slutlig ställning till balansen mellan 

minskade nettokostnader och ökad skatt tas i beslutet till flerårsplanen i juni. 

 

För att skapa utrymme för att möta de ökade kostnaderna för demografin måste 

nettokostnaderna minska genom prioriteringar och effektiviseringar. Detta kräver 

omfattande resurser för nämnder och förvaltningar att genomföra. Kommunen 

genomförde stora förändringar inför flerårsplanen 2020-2022 som har sänkt 

nettokostnaderna betydligt. De förändringarna medför att förutsättningarna inför 

kommande planperiod ser relativt bra ut.  

 

Kommundirektörens ledningsgrupp har haft en inledande dialog om förutsättningarna 

för budgetdialogen 2022-2024 för att skapa en gemensam helhetssyn på 

tjänstemannanivån. 

 

Förutsatt att skattesatsen är oförändrad föreslås därför att utgångspunkten för 

budgetdialogen bli: 
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 Den antagna flerårsplanen 2021-2023 ska utgöra grunden för planeringen.  

 De preliminära kommunbidragen för 2022 resp. 2023 i flerårsplanen 2021-2023 

utgör grundförutsättningen.  

 Det finansiella nettokostnadsmålet om 98-99% skall gälla 2022-2024.  

 Inget utrymme finns för ökade kommunbidrag utöver kompensation för 

tillkommande kostnader pga. den demografiska utvecklingen.  

 Kostnader för planerade verksamheter och projekt som idag inte finns medtagna 

och finansierade i flerårsplanen skall redovisas och vilka möjligheter till 

finansiering som finns.  

 Befolkningsprognosen från juni 2020 utgör planeringsförutsättning för den 

demografiska utvecklingen. 

 Avstämning och fortsatt samordning sker löpande i kommundirektörens 

ledningsgrupp (KDLG).  

 Lokalförsörjningsplanen för 2022-2031 resp. genomförandeplanen för 2022- 

2031 ligger till grund för nämndernas investeringsbudget och samordnas med 

flerårsplanen. 

 Nämnderna ska redovisa en plan för investeringar 2022-2031. Därutöver 

behöver årliga driftskostnader redovisas samt behov av tillkommande 

kommunbidrag.  

 Driftkostnader för föreslagna investeringar, fördelade på kapitalkostnader resp. 

övriga tillkommande verksamhetskostnader, ska redovisas. Beakta även de 

framtida driftskostnader som tidigare år bokförts som investeringar.   

  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-12 

Bilaga 1, Förutsättningar inför flerårsplan 2022-2024 med budget 2022 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna förutsättningarna inför budgetdialogen 2021 

 

 

 

Peter Larsson Johan Karlsson 

Kommundirektör Controller 
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Ekonomiavdelningen 



Förutsättningar för budgetdialogen 2021 inför flerårsplan 2022- 
2024 med budget 2022 
 
 
Utgångsläge inför den nya flerårsplanen 2022-2024 

2020 års resultat har i kommunens senaste rapport prognostiserats till ca 170 mkr, därefter har 

en pensionsavsättning genomförts som medför att årsprognosen sänks med ca 100 mkr. År 

2020 har varit ett speciellt år på många sätt där Covid-19 situationen har präglat större delen 

av året, ur finansiell synvinkel har flera kompensationsåtgärder genomförts för att möta 

statsbidragens och skatteintäkternas kraftiga förändringar. Kompensationsåtgärderna har i hög 

grad bidragit till att merparten av Sveriges kommuner prognostiserar ett överskott under 2020, 

så även Uddevalla. 

 

Kompensationsåtgärderna till trots så bedöms kommunens verksamheter ha en budget i 

balans, mycket tack vare att kommunen genomförde stora förändringar inför flerårsplanen 

2020-2022 som har sänkt nettokostnaderna betydligt. Vilket medför att kommunens 

förutsättningar inför kommande planperiod ser relativt bra ut förutsatt att planerade 

förändringar inför 2022 genomförs.  

 

Som utgångspunkt för denna planeringsomgång finns gällande flerårsplan för 2021-2023. 

Planen är antagen november 2020 eftersom budgetprocessen senarelades, vilket medför att 

förutsättningarna inte förändrats så mycket inför kommande år. Grundförutsättningarna med 

en ökad efterfrågan på de kommunala tjänsterna för både de yngre och äldre i kombination 

med en svag tillvägt i befolkningen i arbetsför ålder kvarstår, dock har den tidigare relativt 

stabila befolkningsökningen förändrats. I november 2020 hade kommunens befolkning ökat 

med ca 130 personer jämfört med 400-500 personer tidigare år. Om den 

befolkningsutvecklingen permanentas framöver kommer det få stora konsekvenser för 

kommunens verksamheter och skatteintäkter.  

 

Kompetensförsörjningen är en av kommunsveriges mest strategiska framtidsfrågor. Att locka 

till sig framtida arbetskraft samt att behålla befintlig arbetskraft när efterfrågan på kommunala 

tjänster ökar är en fråga som merparten av Sveriges kommuner arbetar med. Sveriges 

Kommuner och Regioner skriver ofta om denna viktiga framtidsfråga. 

 

Scenarion kring befolkningsutveckling och arbetslöshet i Uddevalla Kommun 

Tidigare års befolkningsutveckling har legat relativt stabilt kring en ökning av 400-500 

personer. Utfallet för 2020 är ännu inte klart men i november hade kommunen ökat med 130 

personer. Analyser kommer genomföras när siffrorna för helåret färdigställs, men 

förändringsorsakerna beror främst på minskad invandring samt hög utflyttning i samband med 

höstens högskolestart. Förhoppningsvis är 2020 års svaga befolkningsökning att beteckna som 

ett ”hack i skivan” och framöver återgår befolkningsökningen till mer normala nivåer runt 

400-500 personer. Men om befolkningsökningen permanentas runt 100-150 personer kommer 

det medföra stora konsekvenser för kommunens verksamheter och skatteintäkter. Beräkningar 

visar att skatteintäkterna förändras med 5 mkr om befolkningen ändras med 100 personer. 

Kommunledningskontoret återkommer med ny befolkningsprognos under våren 2021. 

 

En beräkning har även gjorts utifrån förändring i antalet arbetslösa. Om arbetslösheten ökar 

med 1%-enhet medför det att ca 300 personer ytterligare blir arbetslösa i kommunen. 

Kostnaden för försörjningsstöd skulle öka med ca 10 mkr om dessa 300 personer erhåller 

försörjningsstöd, därtill kommer skattekraften troligen minska med ca 15 mkr så totalt 



beräknas nettokostnaderna öka med ca 25 mkr för kommunen om arbetslösheten ökar med 1% 

enhet. Arbetslösheten var i slutet av 2020 drygt 9% i kommunen och försörjningsstödets 

kostnader för helåret var ca 73,5 mkr. 

 

Demografi  

SKR beskriver en obalans i Sveriges ekonomi, orsakerna till obalansen i ekonomin finns att 

finna framförallt i den demografiska utvecklingen där befolkningen ökar i de åldersgrupper 

som behöver kommunernas service men antalet personer i yrkesverksam ålder ökar väsentligt 

långsammare än den totala befolkningen och det innebär att det är allt större behov som skall 

finansieras av dessa – försörjningskvoten ökar. Ökningen av befolkningen i åldersgruppen 20-

64 år har tidigare följt ökningen av de demografiska behoven. 

 

  
 

Diagrammen ovan är det lokala perspektivet på befolkningsförändringarna i enlighet med 

Uddevallas befolkningsprognos. De visar samma slutsats som för riket. För den första delen 

av perioden är tyngdpunkten på de yngre medan den under senare delen ökar alltmer inom 

äldreomsorgen. I de beräkningar som lokalt gjorts för Uddevalla för den demografiska 

kostnaden i enlighet med resursfördelningsmodellen som beräknas på förskola, grundskola, 

fritids, gymnasieskola samt särskilt och ordinärt boende inom äldreomsorg. Det finns 

uppenbara kostnader för övrig verksamhet som kan kopplas till en ökad befolkning som inte 

ingår i denna beräkning. 

 

Kostnadsjämförelse 

Kolada är en databas för jämförelser och analys av kommunsektorn. Uddevalla har varit med i 

många år vilket medför att det finns mycket data och statistik att ta del av. Att arbeta med 

olika former av jämförelser är en viktig del för att identifiera avvikelser och lära av andra. 

Överlag står sig kommunens verksamheter bra i jämförelse med andra, givetvis finns 

förbättringsområden och nedan diagram är ett sätt att illustrera nettokostnadsjämförelser för 

några av kommunens större verksamhetsområden. För att få svar på detaljfrågor kring utfallet 

behöver man analysera verksamheterna och datan ytterligare. 

 

Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden (”statistiskt 

förväntad” kostnad). Resultatet över 0 indikerar högt kostnadsläge, pga hög ambitionsnivå 

och/eller låg effektivitet.  

 



 
 

Ekonomiska förändringar jämfört med tidigare planperiod 

Detaljer i förutsättningarna och prognoser ändras fortlöpande men några större förändringar 

har inte kommit kommunen tillkänna. Totalsumman av nuvarande kända förändringar är för 

kommande år är relativt låg, mycket beroende på att föregående års budgetprocess senarelades 

och då kunde flera av höstens förändringar, såsom demografi och kapitalkostnader, arbetas in 

i befintlig budget. Nedan beskrivs senaste beräkningarna inför kommande planperiod samt de 

förändringsposter som nu är kända. Uppdaterade beräkningar kommer presenteras inför 

budgetdialogen. 

 

 
 

Aktuell bedömning av den ekonomiska tillväxten enligt Sveriges Kommuner och 

Regioner 

Det rådande svaga konjunkturläget i Sverige kommer att stärkas under 2021. Den fortsatta 

återhämtningen kommer dock dämpas av att smittspridningen under den senaste dryga 

månaden snabbt har eskalerat; likaså av de åtföljande restriktionerna. Detta medför ett 



tillfälligt bakslag i återhämtningen, och en svag inledning av 2021. Att vaccinering mot covid-

19 är på väg att inledas i Sverige, liksom globalt, stärker samtidigt konjunkturutsikterna för 

den andra halvan av året, och än mer utsikterna för 2022.  

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av den svenska 

samhällsekonomin; ett normalt konjunkturläge nås inte förrän 2024. Det låga 

resursutnyttjandet i nuläget innebär en potential för hög BNP-tillväxt kommande år, när 

återhämtningen väl tar fart igen. Detta syns som några år av BNP-tillväxt klart högre än den 

trendmässiga (2022–2023); detta beräknas också ge skjuts åt sysselsättningen, liksom det 

kommunala skatteunderlaget. Sammantaget beräknas arbetsmarknadens återhämtning dock 

dröja. Andelen arbetslösa antas ligga omkring 9 procent de kommande två åren. (SKR 

december 2020). 

 

Tidplan 

Nedan illustreras tidplanen för budgetprocessen. Ny information kommer på plats fram till 

budgetdialogen och där kommer en komplett redovisning av kommunens resultaträkning att 

ske baserat på de senaste tillgängliga prognoserna. 

 

 
 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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1(2) 
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Handläggare 

Anders Brunberg, 

Chef, Avd. för Hållbar Tillväxt 

Telefon 0522-69 6106 
Anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Föravtal inför markanvisningsansökan 

Sammanfattning 

Uddevalla kommuns omfattande stadsutvecklingsprojekt går succesivt in i nya aktiva 

faser med exploatörer som kan medverka i utveckling av staden, med alla dess 

perspektiv, från tillväxt till välfärd. 

 

Ett avtal, så kallat föravtal, avses att tecknas med exploatören Arwidsro 

samhällsfastigheter, vilka just kan infria byggandet av en konceptuell miljö, som 

inkluderar boende med inriktning äldre, aktivitetsytor och förskola. 

 

Liknande avtal har tillämpats tidigare mellan Uddevalla kommun och stiftelsen 

Uddevallahem. Avtalsformen bedöms komplettera och förstärka Uddevalla kommuns 

totala mobilisering i stadsutvecklingen. Kommunledningskontoret föreslår 

Kommunstyrelsen att besluta om positivt beviljande av avtal mellan kommun och 

exploatör. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse KLK 2021-01-04 

Föravtal för markanvisning 

Bilagor till Föravtal 

Ansökan från exploatör 

Bilaga 1 karta 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ingå i föravtal med exploatör 
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Ärendebeskrivning 

Uddevalla kommuns omfattande stadsutvecklingsprojekt går succesivt in i nya aktiva 

faser med exploatörer som kan medverka i utveckling av staden, med alla dess 

perspektiv, från tillväxt till välfärd. 

 

Ett avtal, så kallat föravtal, avses att tecknas med exploatören Arwidsro 

samhällsfastigheter, vilka just kan infria byggandet av en konceptuell miljö, som 

inkluderar boende med inriktning äldre, aktivitetsytor och förskola. 

 

Liknande avtal har tillämpats tidigare mellan Uddevalla kommun och stiftelsen 

Uddevallahem. Avtalsformen bedöms komplettera och förstärka Uddevalla kommuns 

totala mobilisering i stadsutvecklingen. Kommunledningskontoret föreslår 

Kommunstyrelsen att besluta om positivt beviljande av avtal mellan kommun och 

exploatör. 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Anders Brunberg 

Kommundirektör Chef Avd. för Hållbar Tillväxt 

 

Skickas till 

Arwidsro Samhällsfastigheter AB 



 
 

   
FÖRAVTAL FÖR MARKANVISNING 

 
1. Parter 

 
 ARWIDSRO SAMHÄLLSFASTIGHETER, (org nr: 559172-2649 )  

nedan kallade exploatören 
 
 UDDEVALLA KOMMUN (org nr: 212000-1397) 
 451 81 Uddevalla. 

 
 

2. Avtalets syfte 
Detta avtal träffas i syfte att ge exploatören ensamrätt att undersöka 
möjligheten att upprätta detaljplan för fastigheten Lindstam 2, med avsikt att 
skapa en konceptuell lösning vilken inkluderar äldreboenden, aktivitetsytor och 
förskola. 

 
 

3. Markanvisning 
Denna markanvisning ger exploatören ensamrätt till och med 2022-12-31 att 
förhandla med kommunen om exploatering och markförvärv av fastigheten 
Lindstam 2.  
 
Fastigheten har markerats ungefärligt på kartan, bilaga 1. 
 
 
Planprogram och detaljplan 
För området gäller idag detaljplan 14-UDD-9/1959 som anger ändamål 
vårdcentral.  
 
För att möjliggöra en bebyggelse enligt punkt 2 skall ett program till detaljplan 
och en detaljplan upprättas för området. Exploatörens ombesörjer och 
bekostar upprättande av detaljplan för tillstånd och lov för området.  
Exploatören har ingått ett planavtal för upprättande av detaljplan, se bilaga 2. 
 
 

4. Utredningar och tillstånd 
Exploatören är införstådd med att Kommunen ej tar ansvar för markens skick. 
Exploatören inhämtar och bekostar de lov och tillstånd, från myndigheter eller 
annan, som krävs för att upprätta detaljplan enligt detta avtal och svara för 
kostnaderna som följer därav. 
På platsen finns inga kända föroreninger eller fornminnen.  



Om sådana skulle påträffas bekostar Exploatören eventuell sanering av 
markföroreningar eller utgrävning av arkeologiska fynd inom 
expolateringsområdet i samband med exploateringen. 
 
 

5. Marköverlåtelseavtal 
Innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige ska marköverlåtelseavtal som 
reglerar köpeskilling, parternas ansvar och åtaganden samt övriga villkor för 
detaljplanenens genomförande upprättas mellan parterna.  
 
Köpeskilling för marken ska baseras på en marknadsmässig prissättning 
utifrån den exploatering som den blivande detaljplanen tillåter.  
 
 

6. Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning, servitut mm 
Exploatören har inte rätt att söka fastighetsbildning eller anläggningsåtgärd. 
Däremot kan Exploatören ta fram förslag på framtida fastighetsutformning, 
gemensamhatsanläggningar och servitut.  
 
Eventuella belastningar på området, så som befintliga rättigheter, ska 
tillsvidare fortsätter gälla. Rättighetshavare har samma förfoganderätt som 
tidigare. 

 
 

7. Uteblivet avtal 
Kommunen är inte skyldig att ersätta exploatören för utredningskostnader eller 
andra kostnader, utfört arbete, utebliven vinst eller i övrigt med anledning, om 
detta föravtal blir ogiltigt eller förlängning av detta avtal inte uppnås inom 
tidsfristen enligt punkt 3.  

 
 
8. Giltighet 

Detta föravtal för markanvisning är för sin giltighet beroende av följande:  
 
Dels att det godkänns genom beslut av Kommunstyrelsen i Uddevalla 
kommun senast 2021-12-31, vilket vinner laga kraft. 
 
Dels att upprättat planprogram antas av Samhällsbyggnadsnämnden senast 
2023-12-31 och att den vinner laga kraft. 

 
Detta avtal är till alla delar förfallet om inte villkoren ovan uppfylls. Blir avtalet 
ogiltigt skall någon ersättning för utfört arbete eller nedlagda kostnader inte 
utgå. 
 
 
 
 
 
 
 



9. Överlåtelse  
Detta avtal får inte överlåtas av Exploatören till annan utan Kommunens 
skriftliga godkännande. Vid sådan medgiven överlåtelse ska Exploatörens 
kvarstående åtaganden enligt detta avtal överföras på övertagande part.  
 
 

10. Sidoöverenskommelser 
Parterna har inte träffat någon överenskommelse eller åtagit sig någon 
förpliktelse utöver vad som ovan angivits. 
 
 

11. Tvist 
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras enligt 
svensk lagstiftning av allmän domstol om parterna inte skriftligen enas om 
annat. 
 
 

12.  
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
Uddevalla 2021-     -   Uddevalla 2021-     - 
 
För Uddevalla kommun  För Arwidsro Samhällsfastigheter 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
……………………………………….. ……………………………………….. 
Ingemar Samuelsson,  Peter Zonabend 
 
ordf. Kommunstyrelsen  VD, Arwidsro Samhällsfastigheter 
 
 
 
……………………………………….. ……………………………………….. 
  
 
 
 
Bilagor 
 
Bilaga 1: Plankarta med bestämmelser 
Bilaga 2: Planavtal 
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Handläggare 

Controller Helena Olsson 

Telefon 0522-69 60 36 
helena.olsson@uddevalla.se 

 

Justering av kommunbidrag 2021 

Sammanfattning 

Nämndernas kommunbidrag för 2021 behöver justeras pga. nya löneavtal för Vision 

och SSR 2020. Justering görs för att nämnderna ska ha en överensstämmelse mellan 

faktiska kostnader och kommunbidrag.        

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-04 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att nämnderna tillförs kommunbidrag om 8 172 tkr för ökade personalkostnader till 

följd av nya löneavtal 2020,  

 

att finansiering sker genom pris-och lönereserven.   

 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Löneavtalen för Vision och SSR är färdigförhandlade för 2020. Avtalen gäller från 

2020-04-01 och personalen har fått ny lön och retroaktiv lön i december. Nämndernas 

kommunbidrag föreslås utökas med 8 172 tkr för att kompensera för de ökade 

kostnaderna, vilket finansieras av pris- och lönereserven.  

 

Ytterligare en reglering av kommunbidragen till nämnderna kommer att ske när 

Kommunals avtal från 2020-11-01 är färdigförhandlat.  

 

Fördelning per nämnd framgår av följande tabell:  
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Peter Larsson Helena Olsson 

Kommundirektör Controller 

Skickas till 

 

Kommunbidragsjusteringar 2021, belopp i tkr

Nämnd

Ingående 

kommunbidrag

Nya 

löneavtal

Utgående 

kommunbidrag

Kommunfullmäktige 11 800 101 11 901

Kommunstyrelsen 366 600 1 910 368 510

Barn och utbildningsnämnden 1 537 800 907 1 538 707

Socialnämnden 1 384 700 3 467 1 388 167

Samhällsbyggnadsnämnden 110 400 1 106 111 506

Kultur och fritidsnämnden 146 300 681 146 981

Valnämnden 100 100

Summa nämnder/styrelse 3 557 700 8 172 3 565 872

Pensioner 57 800 -56 57 744

Pris- och lönereserv 91 900 -8 116 83 784
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning 

I förteckningar daterade 2021-01-18 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 

kommunstyrelsens vägnar under perioden 2020-12-07—2021-01-18. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-18 

Förteckningar daterade 2021-01-18 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen.  

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 
 



 

 

 
 
 

Delegationsbeslut 
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2021-01-18 

2021/2 

  

Delegationsbeslut 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 

2021/00002 

310226 

 

2021-01-07 Beslut enligt punkt E21 i kommunstyrelsens 

delegationsordning, avtala om villkor och krediter 

rörande koncernkonto med transaktionskontohavare 

inom koncernkontosystemet 

KS 

2021/00029 

310171 

 

2021-01-04 Sekretessbeslut HR- och lönesystem 2020-00529 

KS 

2020/00529 

310172 

 

2020-12-30 Tilldelningsbeslut HR- och lönesystem 2020 KS 

2020/00529 

KS 

2020/00012 

305545 

 

2020-12-28 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 9, ansökan 

om antagning till hemvärnet tillstyrks 

KS 

2020/00795 

310132 

 

2020-12-21 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 20, 

sekretessbeslägga allmän handling rörande upphandling 

av bussresor med förare, KS 2018-765 

KS 

2020/00565 

310173 

 

2020-12-17 Tilldelningsbeslut skrivare som tjänst 2020/00565 

KS 

2021/00002 

309951 

 

2020-12-17 Beslut enligt punkt P3 i kommunstyrelsens 

delegationsordning, tillförordnad av förvaltningschef 

barn och utbildning 2020-12-21--2020-12-30 

KS 

2020/00635 

309883 

 

2020-12-15 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens ordförandes 

delegation nr. 13, brådskande ärenden. Svar på remiss 

från Regeringskansliet om en långsiktigt hållbar 

migrationspolitik (SOU 2020:54) 

KS 

2020/00571 

309798 

 

2020-12-15 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens ordförandes 

delegation nr. 8. Beslut att remittera förslag till 

reviderade bestämmelser för jävsutskottet till 

samhällsbyggnadsnämnden 

KS 

2020/00731 

309682 

 

2020-12-08 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr 2, utse ombud att utöva kommunens rösträtt vid 

årsmöten, förbundsmöten och dylikt för de fall inte 

ombud finns utsett av annat organ eller för de fall inte 

utsedda ombud kan närvara. (Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB) 

KS 

2020/00693 

309596 

 

2020-12-08 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 4 om 

sponsring till Ljungskile SK Damfotboll (50 000 kr) för 

verksamheten och elitsatsningen 2021 

KS 

2020/00763 

309661 

 

2020-12-07 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 20, chef 

upphandlingsenheten angående att sekretessbelägga 

allmän handling rörande upphandling Måleriarbeten KS 

2020/466 

 



Förteckning över fattade delegationsbeslut, miljöreänden,
2021-01-18
Datumperiod: 2020-12-07 - 2021-01-18

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

2020-12-09

KS.2020.4315
Inspektion på objektet: NÖTHULT RIDHUS

Beslut Sanktion Livsmedelsinspektör, KS § 103: DB
Livsmedelsinspektör

Antal ärenden 1

2021-01-18 Sida 1 av 1



Delegationslistor byggärenden 2021-01-18
Datumperiod: 2020-12-07 - 2021-01-18

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

FASSERÖD 2:3 2021-01-13

KS.2020.978

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, gruppbostad

Startbesked bygglov beviljat Byggnadsingenjör, KS § 2: SB
Byggnadsingenjör

NYPONBUSKEN 16 2020-12-15

KS.2018.938

Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av skolbyggnad, rivning, nybyggnad av komplementbyggnad samt marklov
för ändring av marknivånSlutbesked interimistiskt Byggnadsingenjör, KS § 105: InterSLUTB
Byggnadsingenjör

DALABERG 1:1 2020-12-17

KS.2020.3563

Förorenad mark - provtagningsplan och miljöteknisk markundersökning

Beslut svar, miljöteknisk undersökning Miljöinspektör, KS § 106: F
Miljöinspektör

FORSHÄLLA-RÖD 2:12 2020-12-21

KS.2020.3470

Förorenad mark - provtagningsplan och miljöteknisk markundersökning

Beslut svar, miljöteknisk undersökning Miljöinspektör, KS § 109: F
Miljöinspektör

Antal ärenden 4

2021-01-18 Sida 1 av 1
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

 

 

Uddevalla Utvecklings ABs protokoll 2020-12-11 

 

Jävsutskottets protokoll, 2021-01-14 

 

2020/32 

Synpunkter till kommunledningskontoret tertial 3 från kontaktcenter 

 

Dok. 310093  

Protokoll från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2020-12-03 innehållande 

internkontrollplan för 2021 

 

KS 2020/10 

Finansrapport avseende december 2020. 

 

Dok. 310278  

Protokoll Förbundsdirektionen Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2020-12-03 
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FINANSRAPPORT  

2021-01-04 

 

 

Kommunstyrelsen, koncernföretagen, 

kommunens ekonomichef 

   

 

Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson 
Finansekonom Erik Åberg 

 

FINANSRAPPORT avseende December 2020  
 

Sammanfattning 

I samband med omsättning av krediter har volymen utökats med 50 mkr. Utlåningen till de kommunala före-

tagen har minskat något under perioden och är klart lägre än vid årets början, Både UEAB och UaHem har 

amorterat på sina låneskulder. Kommunens låneskuld har under året ökat till drygt 400 mkr. Arbetet med att 

sänka snitträntan har haft avsedd effekt och räntan per rapportdatum är 33 punkter lägre än vid årets början!  
 

Riksbanken har infört sin nya referensränta och fastställt den till 0% för det kommande halvåret. 

Samtidigt så fortsätter man den fastställda strategin och lämnar reporäntan oförändrad och gör be-

dömningen att nuvarande nivå, noll procent, kvarstår de närmaste åren.  
 

Uppföljning ramar och riskbegränsningar per rapportdatum 

 

 

Not 20-12-31 20-11-30 20-01-01
Limiter 2020 (KS 2020-

01-29 §9) 

Rikt- 

värde

Inom 

limit

Lån av kreditinstitut (Mkr) 1 3 550 3 500 3 450 Max: 4 156  mkr (4 018) Ja

Snittränta, vägd per rapportdatum (%) 1,18 1,39 1,51 Budget: 1,80 % Ja

Räntebindningstid (år) 3,0 2,7 2,8 Intervall  2 - 6 år 3,0 Ja

Ränteförfall inom 1 år (%) 1 6 16 27 M ax 50 % inom 1 år 40 Ja

Kapitalbindningstid (år) 2,6 2,4 2,8 M in 2 år 3 Ja

Kapitalförfall inom 1 år (%) 1,6 18 29 17 M ax 30 % inom 1 år 20 Ja

Tillåtna motparter 1 Ja Ja Ja Motparter >1 Ja

Derivat som andel av skuld, netto (%) 2 32 36 39 M ax 100 % Ja
Andel strukturerade derivat av skuld 

(%)
0 0 0 Max 10 % Ja

Koncernintern utlåning  (Mkr) 3 3 147 3 162 3 230 Max: 3 753  mkr (3 356) Ja

Koncernintern borgen (Mkr) 4 347 353 370 M ax 375 mkr Ja

Bekräftade kreditlöften (Mkr) 5 300 300 300  - Ja

Likviditetsberedskap (Mkr) 5 335 390 326 M in 300 mkr Ja

Valutarisk 0 0 0 100% elimineras Ja
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Finansiell ställning 

 
 

Internbankens upplåningsränta 

Nedan anges internbankens genomsnittliga upplåningsränta på internbankens samlade 

skuldportfölj. Koncernföretagens räntekostnad är densamma som internbankens upp-

låningskostnad jämte en marknadsmässig marginal och administrativ avgift (för 2020 

mellan 0,25 % - 0,65 % per år). Prognosen är framtagen med hjälp av systemstödet 

KI Finans, som utifrån vissa antaganden om refinansiering samt marknadens prissätt-

ning av framtida räntor räknar fram en prognosränta. Ambitionen är att prognoshori-

sonten successivt ska förlängas och att metodiken fortlöpande ska förfinas.  

 

 
 

 

Upplåningsräntan har minskat väsentligt efter vidtagna åtgärder för nya krediter och ti-

digare räntesäkringar och aktuell snittränta uppgår till 1,18% och utfallet på årsbasis är 

1,46%, vilket är klart lägre än budgeten för året. För 2019 uppgick till räntan på årsbasis 

till 1,51 %. Ökningen av skuldvolymen medför att årets totala räntekostnad ökar något. 

 
 

 

 

Bengt Adolfsson 

Ekonomi-/Finanschef

Belopp i Mkr Not Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

20-12-31 20-11-30 1 mån 20-01-01 20-01-01

Tillgångar: Koncernkonto (netto) 35 88 -53 25 10

Kortfr placeringar 0 0 0 0 0

Långfr koncernkontoutlåning 3 3 147 3 162 -15 3 230 -83

Reversfordr koncernföretag 0 0 0 0 0

Övr långfr fordringar 0 0 0 6 -6

Summa finansiella tillgångar: 3 182 3 250 -68 3 261 -79

Skulder: Inlåning via koncernkonto 3 0 0 0 0 0

Kortfr låneskulder 0 0 0 0 0

Långfr lån från kreditinsitut 1 -3 550 -3 500 -50 -3 450 -100

Summa finansiella skulder: -3 550 -3 500 -50 -3 450 -100

-368 -250 -118 -189 -179

Budget Plan Plan Plan

Belopp i mkr

Tertial 1

2019

Tertial 2

2019

Tertial 3

2019

Tertial 1

2020

Tertial 2

2020

Tertial 3

2020

2020

helår

2020

helår

2021

helår

2022

helår

2023

helår

Utgående balans långfr lån 3 150 3 400 3 450 3 600 3 500 3 550 3 550 4 150 4 900 5 500 5 600

Medellåneskuld 3 150 3 230 3 418 3 500 3 558 3 513 3 530 3 800 4 400 5 400 5 500

Kostnad långfristig upplåning* 16,6 17,5 17,3 17,5 17,9 16,9 52,3 70 97 128 127

Ränta långfristig upplåning (A/360) 1,58 1,59 1,49 1,49 1,47 1,42 1,46 1,80 1,80 2,00 2,30

* Förlängningspolicy: Förlängd oändligt med index STIBOR3M + 0,3000% * Flerårsplan 2020-2022* Flerårsplan 2020-2022

Utfall 2019 Utfall
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NOTER FINANSRAPPORT 

1. Extern låneskuld  

Internbanken verkställer all extern upplåning och svarar för riskhanteringen inom kommunkoncernen. 

Den externa låneskulden får 2020 uppgå till högst 4 801 Mkr. 
  
Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 

med hänsyn tagen till risker och andra faktorer. Internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg 

finansieringsrisk, hög kvalitet på lånedokumentation och enkel administration. Följande upplåningsfor-

mer är tillåtna. 
 

• Banklån från svensk eller utländsk bank 

• Utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev 

• Tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare  

 

 
 

Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall sprids över 

tiden. Max 30 % av kapitalet får förfalla inom 1 år och max 50 % av ränteförfallen får äga rum 

inom 1 år. Nedanstående diagram visar skuldportföljens sammansättning, innevarande period med mörk-

blå stapel, föregående månad med ljusblå stapel.  

  
Genomsnittlig kapitalbindningstid är 2,6 år och 18,3 % av kapitalet förfaller inom ett år 

 
 
Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 3,0 år och 6,2 % av räntorna förfaller inom ett år. 

Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr  fr

(Mkr) 20-12-31 20-11-30 1 mån 20-01-01 20-01-01

Kommuninvest 3 550 3 500 50 3 450 100

3 550 3 500 50 3 450 100
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2. Derivat  

 
Räntederivat används för att förändra eller säkra räntan på ett lån utan att behöva förändra villko-

ren för det underliggande lånet. Internbanken använder räntederivat i syfte att förändra ränte-

bindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå.  

 

Valutaderivat används för att hantera valutarisken, för närvarande finns inga sådana. 

 

Följande derivat används för närvarande: Nominellt belopp netto , mnkr  Tillåtet enl 

finanspolicy 

 

• Ränteswap  1 130 JA 

• Strukturerade derivat  0 JA 

 

 

Nedan redovisas internbankens aktuella portfölj av ränteswappar. Ränteswappar innebär att två 

parter avtalar att erlägga betalningar till varandra beräknade på fast respektive rörlig ränta. Er-

hålla-swap innebär att internbanken erhåller fast ränta och betalar rörlig ränta till motparten. Be-

tala-swap innebär att internbanken erhåller en rörlig ränta och betalar en fast ränta till den aktu-

ella motparten. Nedan visas marknadsvärden på derivatavtalen, ett negativt värde är en kreditrisk 

på motparten. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

20-12-31 20-11-30 1 mån 20-01-01 20-01-01

SEB 400 520 -120 620 -220

0 0 0 0 0

Nordea* 730 730 0 730 0

0 0 0 0 0

1 130 1 250 -120 1 350 -220

1 130 1 250 -120 1 350 -220

*I angivet belopp ingår strukturerade derivat med (mkr)

0 0 0 130 -130

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

20-12-31 20-11-30 1 mån 20-01-01 20-01-01

3 550 3 500 50 3 450 100

32% 36% -4% 39% -7%

0% 0% 0% 0% 0%

-65 -70 5 -87 22

Motpart räntederivat

(Mnkr)

varav erhålla-swappar

varav erhålla-swappar

Netto: 

Brutto: 

Derivat, marknadsvärde (mkr)

Nordea (1036)

Periodens låneskuld (mkr)

Derivat som andel av skuld

Andel strukturerade derivat av skuld
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3. Koncernintern in- och utlåning 

 
Koncernföretagens långfristiga upplåning från Internbanken sker genom utnyttjande av checkkrediter 

via koncernkontosystemet. Nedan redovisas respektive koncernföretags koncernkontosaldo för peri-

oden. Ett negativt saldo (utnyttjad checkkredit) redovisas i tabellen för utlåning och ett positivt saldo re-

dovisas i tabellen för inlåning. 

 

Uddevalla Energi AB med dotterbolagen Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Udde-

valla Energi Värme AB redovisas som en koncern. Samma gäller Uddevalla Hamnterminal AB med 

dotterbolaget Swanfalk Shipping AB. Sedan årets början redovisas Bostadsstiftelsen Uddevallahem med 

bolagen Uddevallahem Holding AB, Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Bastionen AB 

som en koncern.  

 

Moderbolagets eventuella tillgodohavanden nettoredovisas mot dotterbolagens skulder och omvänt.  

 

 

 

Utlåning (Mnkr) Utnyttjad 

checkkredit

Utnyttjad 

checkkredit Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

20-12-31 20-11-30 1 mån 20-01-01 20-01-01 kredit

Uddevalla Utvecklings AB 24,7 24,6 0,1 24,4 0,2 30 5

Uddevalla Energi AB (koncern) 510,6 518,3 -7,7 599,4 -88,7 740 229

Uddevalla Omnibus AB (koncern) 94,1 95,6 -1,5 55,8 38,3 140 46

Uddevalla Hamnterminal AB (koncern) 69,1 67,2 1,9 50,5 18,5 100 31

Uddevalla Turism AB 2,2 1,9 0,3 2,7 -0,5 10 8

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncern) 1 522,8 1 527,5 -4,7 1 582,2 -59,4 1 670 147

HSB:s Stiftelse Jakobsberg (koncern) 249,0 250,8 -1,9 247,7 1,3 255 6

Stiftelsen Ljungskilehem 55,7 55,5 0,2 60,5 -4,7 65 9

Gustafsbergsstiftelsen 3,1 4,2 -1,1 4,7 -1,6 6 3

Uddevalla Vatten AB 615,9 616,6 -0,6 602,1 13,8 620 4

Västvatten AB ( "- = ej utnyttjad") -0,5 -2,0 1,4 -1,8 1,3 3

exkl VVAB 3 147,2 3 162,2 -15,0 3 230,1 -82,8 3 639 489

Spec underkoncerner Saldo Saldo Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

20-12-31 20-11-30 1 mån 20-01-01 20-01-01 kredit

Uddevalla Energi AB -28,5 -25,1 -3,4 -36,0 7,6 52 24

Uddevalla Kraft AB -353,2 -352,2 -0,9 -413,0 59,8 431 78

Uddevalla Energi Värme AB -28,0 -33,2 5,1 -25,6 -2,4 85 57

Uddevalla Energi Elnät AB -101,0 -107,8 6,9 -124,8 23,8 172 71

Summa koncern Energi -510,6 -518,3 7,7 -599,4 88,7 740 229

Uddevalla Hamnterminal AB -71,4 -70,1 -1,3 -51,5 -19,9 100 29

Sw anFalk Shipping AB 2,3 2,9 -0,6 1,0 1,3 - -

Summa koncern Hamn -69,1 -67,2 -1,9 -50,5 -18,5 100 29

Bostadsstiftelsen Uddevallahem -1 328,3 -1 330,1 1,8 -1 370,4 42,1 1 450 122

Uddevallahem Holding AB 0,1 0,1 0,0 0,1 -0,0 0 0

Uddevallahem Sundberg AB -193,1 -196,1 3,0 -212,4 19,3 210 17

Uddevallahem Bastionen AB -1,5 -1,4 -0,1 0,5 -2,0 10 9

Summa koncern UaHem -1 522,8 -1 527,5 4,7 -1 582,2 59,4 1 670 147

HSB:s Stiftelse Jakobsberg -181,3 -182,3 1,0 -178,3 -3,0 185 4

Lostif Fastighets AB -67,7 -68,6 0,9 -69,3 1,7 70 2

Summa koncern HSB -249,0 -250,8 1,9 -247,7 -1,3 255 6

Uddevalla Omnibus AB -94,1 -95,6 1,5 -55,8 -38,3 140 46

Lysekils Buss AB 0,0 0,0 0

Summa koncern Omnibus -94,1 -95,6 1,5 -55,8 -38,3 140 46
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4. Borgensförbindelser 

Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för koncernföretagen, 

föreningar och andra externa parter. 

 
 

5. Likviditetsberedskap och bekräftade kreditlöften 

Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månad av kommunkon-

cernens kostnader i form av tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade kreditlöften. 

 

 

4.1 Koncernintern borgen 

Gäldenär
Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Beviljad 

borgen 

Förändring 

jämfört med 

(Mkr) 20-12-31 20-11-30 20201 beviljad  borgen

Uddevalla Omnibus AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Uddevalla Utvecklings AB 83,8 83,8 83,8 0,0

Uddevalla Kraft AB 257,1 262,7 371,5 114,4

Uddevalla Energi Elnät AB 0,0 0,0 0,0 0,0

341,0 346,6 455,3 114,4
1  I enlighet med beslut av kommunfullmäktige

4.2 Övriga borgensförbindelser

Gäldenär
Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Ingående 

balans

Förändring 

jämfört med

(Mkr) 20-12-31 20-11-30 20-01-01 20-01-01

Egnahemsförbindelser1 0,1 0,1 0,1 -0,0 

Föreningen Folkets hus1 4,3 4,3 4,3 0,0

IK Oddevold1 1,0 1,0 1,2 -0,1 

Stiftelsen Uddevalla Skolfartyg1 0,0 0,0 0,0 0,0

Fyrstads Flygplats AB2 0,5 0,5 0,7 -0,2 

5,9 5,9 6,3 -0,4 

1  Egnahemsförbindelserna uppdateras endast vid årsskiften,  övriga vid tertialslut  augusti

2  Beslut fattat om borgen 1,6 mkr, uppdateras vid utnyttjande

3  Externa borgensförbindelser uppdaterade from Finansrapport Januari 2021

Likviditetsberedskap Förändring Limit

Belopp (Mnkr) 20-12-31 20-11-30 1 mån

Likvida medel (kassa bank) 35,1 89,9 -54,9 

Fin. tillgångar (oms.bara inom 3 dgr) 0,0 0,0 0,0

Bekräftade kreditlöften 300,0 300,0 0,0

Utnyttjade kreditlöften 0,0 0,0 0,0

335,1 389,9 -54,9 Min 300 Mkr

Bekräftade kreditlöften Utnyttjat Utnyttjat Förändring Bekräftat Kvar att 

(Belopp Mnkr) 20-12-31 20-11-30 1 mån belopp utnyttja

Nordea 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

SEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sw edbank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 300,0 300,0
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6. Finansiell risklogg 
Finansrapport 

2020 

Avvikelse från beslutade ramar 

och limiter 

Åtgärd Datum 

åtgärdat 
December 

(2019) 

2019 avslutades med samtliga ramar och 

limiter inom godkänd nivå.  

  

Januari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning i mars 

2020. 

2020-03 

Februari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning i mars 

2020. 

2020-03 

Mars Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

April Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

Maj Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

Juni Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

Juli Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

Augusti Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

September Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

Oktober Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

November Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

December Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

    

7. Operativ risklogg 

Operativ risk Datum Åtgärd Datum 

åtgär-

dat 

Löpande granskning av 

internbanken hösten 2017 

 Resultatet ej rapporterat  

    

    

8. Uppföljning interna kontroller 

Intern kontroll Notering Åt-

gärds-

behov 

Limiter inom ramar  Nej 

Ändamålsenlig organisation.  Nej 

Rutinbeskrivningar väsentliga processer.  Nej 
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