Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

Sammanträde
Plats och lid

Kommunstyrelsen
stadshuset, Bäve, kl.ll:00-14:40, med ajournering, kl. 12:25-13:15

Ledamöter

Ingemar Samuelsson (S), Ordförande
Evy Gahnström (V), l :e vice ordförande
Carin Ramneskär (M), 2:e vice ordförande
Mikael Staxäng (M)
El ving Andersson (C)
Rolf Jonsson (L)
Magnus Jacobsson (KD)
Paula Berger (S) ej § 36 p.g.a. jäv
Stefan Skoglund (S) ej § 36 p.g.a. jäv
Annelie Högberg (S)
Kenneth Engelbrektsson (S) ej § 36 p.g.a. jäv
Jarmo Uusitalo (MP)
Rolf Carlson (SD)
Christer Hassiebäck (UP)

Tjänstgörande ersättare

Anna-Lena Heydar (S) för Cecilia Sandberg (S) ej § 36 p.g.a. jäv
Lars-Olof Laxrot (V) för Paula Berger (S) § 36
David Höglund Velasquez (V) för Stefan Skoglund (S) § 36
Gunilla Magnusson (MP) för Kenneth Engelbrektsson (S) § 36
Camilla Olsson (C) för Cecilia Sandberg (S) § 36

Ersättare
Övriga

Se nästa sida
Se nästa sida

Utses att justera
Justeringens plats och lid

Mikael Staxäng (M)
s;adshuset 201J~p. ~$~,k1. s:3o

Underskrift sekreterare
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Annica Åberg

Paragrafer

§§ 25-54
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Underskrift ordförande

Underskrift juslerande

Sammanträde
Förvaras hos
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ner
Underskrift

Justerandes signatur

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande
Kommunstyrelsen 2017-02-22
Kommunledningskontoret stadshuset
2017-02-24
2017-03-20 ( / . :)

c.(;;(.!
:J.·~: { ;~{~:): ................ .
Annica Åberg
··········

Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

Ersältare

Camilla Olsson (C) §§ 25-35, 37-54
Sonny Persson (S) fr.o.m. del av § 51, kl. 14:00
Lars-Olof Laxrot (V)§§ 25-35,37-54
David Höglund Velasquez (V)§§ 25-35, 37-54
Gunilla Magnusson (MP) §§ 25-35, 37-54

Övriga

Peter Larsson, kommundirektör
Patrik Petre, chef avdelningen strategisk samhällsplanering
kommunledningskontoret § 33
Gunilla Hedlund, projektledare avdelningen strategisk samhällsplanering
kommunledningskontoret § 33
Cecilia Trolin, översiktsplanerare avdelningen strategisk
samhällsplanering kommunledningskontoret § 33

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen
2017-02-22

§ 25

Dnr KS 270192

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för
justering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Mikael Staxäng (M) till justerande, samt
att justering sker fredagen den 24 februari klockan 8:30.

Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

§ 26

Dnr KS 2016/00619

Medborgarförslag från Kajsa Brattgård om kommunalt förbud
mot privatpersoners hantering av fyrverkerier
Sammanfattning

Kajsa Brattgård har skickat in ett medborgarförslag om kommunalt förbud mot
privatpersoners hantering av fyrverkerier. Som anledning nämns bland annat
miljöaspekten och att fyrverkerier är en källa till stort lidande hos många djur.
Kommunfullmäktige har överlåtit till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
Flera kommuner har försökt införa förbud mot fyrverkerier (pyrotekniska varor) på
allmänna platser. Växjö kommun beslutade att förbjuda användning av pyrotekniska
varor inom stadsdelarna samt motsvarande bebyggelse. Beslutet överklagades och
förvaltningsrätten fastställde länsstyrelsen beslut att upphäva de föreskrifter gällande
pyrotekniska varors användning som Växjö kommun beslutat. Som skäl angavs att ett
förbud innebär en alltför stor inskränkning i den enskildes frihet och att det inte ligger
inom ramen för vad en kommun kan besluta genom lokala föreskrifter. Nynäshamn,
Strängnäs och Mörbylånga är andra exempel på kommuner som fått sina beslut om
fyrverkeriförbud ändrade.
Frågan om fyrverkerier överhuvudtaget ska få säljas till och användas av allmänheten är
en fråga som bestäms i riksdagen genom stiftande av lagar.
Enligt 3 kap 7 § Ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av
polismyndigheten om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och
övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för
person eller egendom. Kommuner kan även, i syfte att hindra att människors hälsa eller
egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor, begränsa
användandet av pyrotekniska varor genom lokala ordningsföreskrifter.
Allmänna lokala ordning4öreskrifier.för Uddevalla kommun fastställer att det är
förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än l 00 från Uddevalla sjukhus och
samtliga äldreboenden inom kommunen samt på Kungstorget Flera kommuner har i
sina lokala ordningsföreskrifter även begränsat användningen av fyrverkerier till att
endast omfatta några timmar på nyårsafton.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att
se över Allmänna lokala ordningsföreskr!fier.för Uddevalla kommun avseende
möjligheten att ytterligare begränsa användandet av pyrotekniska varor och fyrverkerier.
Evy Gahnström (V), El ving Andersson (C), Magnus Jacobsson (KD) och Carin
Ranmeskär (M) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-20.
Kommunfullmäktiges protokoll2017 -0 l ;\J;j1 19.
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
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forts. § 26
Medborgarförslag inkommit 2016-12-29.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över Allmänna lokala
ordning5föreskr!fler.för Uddevalla kommun avseende möjligheten att ytterligare
begränsa användandet av pyrotekniska varor och fyrverkerier, samt
att anse medborgarförslaget besvarat.
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

§ 27

Dnr KS 2016/00620

Medborgarförslag från Anett Limseth Fägersten om reglering
av fyrverkeri- och smällaranvändning
Sammanfattning

Anett Limseth Fägersten har skickat in ett medborgarfårslag om kommunalt förbud eller
begränsning av allmänhetens användande av fyrverkerier och smällare. Som anledning
nämns fårutom stort lidande för djur och människor, också de skador på både
människor och egendom som fyrverkerier orsakar. Kommunfullmäktige har överlåtit till
kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
Flera kommuner har försökt införa förbud mot fyrverkerier (pyrotekniska varor) på
allmänna platser. Växjö kommun beslutade att fårbjuda användning av pyrotekniska
varor inom stadsdelarna samt motsvarande bebyggelse. Beslutet överklagades och
förvaltningsrätten fastställde länsstyrelsen beslut att upphäva de föreskrifter gällande
pyrotekniska varors användning som Växjö kommun beslutat. Som skäl angavs att ett
fårbud innebär en alltfår stor inskränkning i den enskildes frihet och att det inte ligger
inom ramen för vad en kommun kan besluta genom lokala föreskrifter. Nynäshamn,
Strängnäs och Mörbylånga är andra exempel på kommuner som fått sina beslut om
fyrverkeriförbud ändrade.
Frågan om fyrverkerier överhuvudtaget ska få säljas till och användas av allmänheten är
en fråga som bestäms i riksdagen genom stiftande av lagar.
Enligt 3 kap 7 § Ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av
polismyndigheten om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och
övriga omständigheter innebär risk får skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för
person eller egendom. Kommuner kan även, i syfte att hindra att människors hälsa eller
egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor, begränsa
användandet av pyrotekniska varor genom lokala ordningsföreskrifter.

Allmänna lokala ordnings/öreskrifler för Uddevalla kommun fastställer att det är
fårbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än l 00 från Uddevalla sjukhus och
samtliga äldreboenden inom kommunen samt på Kungstorget Flera kommuner har i
sina lokala ordningsföreskrifter även begränsat användningen av fyrverkerier till att
endast omfatta några timmar på nyårsafton.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att
se över Allmänna lokala ordnings/öreskrifler för Uddevalla kommun avseende
möjligheten att ytterligare begränsa användandet av pyrotekniska varor och
fyrverkerier.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-0 1-20.
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-11 § 20.
Medborgarförslag inkommit 2016-12-29.) i 1
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Kommunstyrelsen

2017-02-22

forts. § 27
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över Allmännna lokalaföreskrifterfor
Uddevalla kommun avseende möjligheten att ytterligare begränsa användandet av
pyrotekniska varor, samt
att anse medborgarförslaget besvarat.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
2017-02-22

§ 28

Dnr KS 2016/00621

Medborgarförslag från Eva Fransson om förbud eller reglering
mot fyrverkerier ur miljöhänseende
Sammanfattning

Eva Fransson har skickat in ett medborgarförslag om forbud eller reglering mot
fyrverkeri. Som anledning nämns, förutom djurens lidande, också ett miljöperspektiv.
Kommunfullmäktige har överlåtit till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
Flera kommuner har försökt införa förbud mot fyrverkerier (pyrotekniska varor) på
allmänna platser. Växjö kommun beslutade att förbjuda användning av pyrotekniska
varor inom stadsdelarna samt motsvarande bebyggelse. Beslutet överklagades och
förvaltningsrätten fastställde länsstyrelsen beslut att upphäva de föreskrifter gällande
pyrotekniska varors användning som Växjö kommun beslutat. Som skäl angavs att ett
förbud innebär en alltför stor inskränkning i den enskildes frihet och att det inte ligger
inom ramen för vad en kommun kan besluta genom lokala föreskrifter. Nynäshamn,
Strängnäs och Mörbylånga är andra exempel på kommuner som fått sina beslut om
fyrverkeriförbud ändrade.
Frågan om fyrverkerier överhuvudtaget ska få säljas till och användas av allmänheten är
en fråga som bestäms i riksdagen genom stiftande av lagar.
Enligt 3 kap 7 § Ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av
polismyndigheten om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och
övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet for
person eller egendom. Kommuner kan även, i syfte att hindra att människors hälsa eller
egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor, begränsa
användandet av pyrotekniska varor genom lokala ordningsföreskrifter.

Allmänna lokala ordningsföreskrifterfor Uddevalla kommun fastställer att det är
förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än l 00 från Uddevalla sjukhus och
samtliga äldreboenden inom kommunen samt på KungstorgeL Flera kommuner har i
sina lokala ordningsföreskrifter även begränsat användningen av fyrverkerier till att
endast omfatta några timmar på nyårsafton.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att
se över Allmänna lokala ordning~foreskri.fier.för Uddevalla kommun avseende
möjligheten att ytterligare begränsa användandet av pyrotekniska varor och
fyrverkerier.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-20.
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-11 § 21.
Medborgarförslag inkommit 2016-12-30.
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forts. § 28
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Uddevalla kornmun avseende möjligheten att ytterligare
begränsa användandet av pyrotekniska varor, samt
att anse medborgarförslaget besvarat.
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Kommunstyrelsen

2017-02-22

§ 29

Dnr KS 2015/00619

Motion från Carin Ramneskär (M) om att Uddevalla kommun
införskaffar en ordförandekedja
Sammanfattning

Carin Rameskär (M) och Björn Skår (M) inkom 2015 med motion om att Uddevalla
kommun införskaffar en ordförandekedja. Som bakgrund till förslaget hänvisas till
Uddevallas tradition av vänortssamarbete och värdet av att fira högtider. Vid
utformandet vill motionärerna att hänsyn tas till stadens vapen.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet. Kontakt har tagits med bl.a. Västra
Götalandsregionen, som för några år sedan införskaffade kedjor till fullmäktiges
presidieledamöter. Det kan också noteras att några svenska primärkommuner har
ordförandekedj or, dock ingen av Uddevallas grannkommuner. Kontakt har också tagits
med kommunens vänorter i Norge och Danmark där det är mer vanligt. Dessa länders
politiska system på lokal nivå skiljer sig på vissa punkter från det svenska, bl. a. med
den danska borgmästarrollen. Erfarenheterna från de danska och norska vänorterna
uppges dock vara att användningen av kedjorna i praktiken är begränsad.
I Sverige avskaffades borgmästarämbetet officiellt 1971 och även om svenska
kommuner ofta använder motsvarigheten i engelskans mayor för våra ordförandeskap
vid internationella kontakter, så saknar det stöd i kommunallagen.
Kommunfullmäktigepresidiets majoritet bedömer att det i nuläget inte finns behov av att
införskafTa en ordförandekedja och föreslår därför att motionen ska avslås.
Carin Ramneskär (M), Rolf Jonsson (L) och Magnus Jacobsson (KD) yttrar sig i
ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-17.
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-11 § 296.
Motion från Carin Rameskär (M) och Björn Skår (M).
Yrkanden

Carin Ramneskär (M), Rolf Jonsson (L) och Magnus Jacobsson (KD): bifall till
motionen.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Carin Ramneskärs (M)
m. fl. yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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forts. § 29
Reservation
Carin Ramneskär (M), Mikael Staxäng (M), Rolf Jonsson (L) och Magnus Jacobsson
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 30

Dnr KS 2016/00289

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) om förskola på
Sundstrand
Sammanfattning
Ann-Charlott Gustafsson (UP) inkom 2016-06-07 med motion angående förskola på
Sundstrand. Motionen beskriver att det råder stor brist på förskoleplatser inom
Uddevalla kommun och att föräldrar riskerar att behöva åka långa omvägar för att
lämna och hämta barn. Vidare skriver motionären att det finns en tomt för byggnation
av förskola inom bostadsområdet Sundstrand och att möjliga förskoleplatser värdesätts
av barnfamiljer i detta expansiva område. I motionen föreslås att Uddevalla kommun
omgående uppdrar åt barn och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att
starta byggandet av förskolan på Sundstrand.

Barn och utbildningsnämnden har berett motionen och hänvisar i sitt svar till sin
hemställan till kommunfullmäktige om att få starta projektering av förskola vid
Sundstrand/Dammen enligt genomförd förstudie. Kommunfullmäktige beslutade 201612-14 att bifalla barn och utbildningsnämndens hemställan.
Christer Hassiebäck (UP) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-25
Kommunfullmäktiges protokoll2016-12-14 § 308.
Barn och utbildnings komplettering till tjänsteskrivelse gällande förskola Sundstrand
2016-10-31.
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2016-01-26.
Skiss situationsplan Dammen 2016-10-31.
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2016-10-18.
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2016-09-0 l.
Barn och utbildningsnämndens protokoll2016-10-20 § 137.
Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) 2016-06-07.
Yrkanden
Christer Hassiebäck (UP): bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Christer Hassiebäcks
(UP) yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att med ovan anse motionen besvarad.

Justerandes signatur
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§ 31

Dnr KS 2016/00424

Motion från Rolf Carlson (SD) angående samnyttjande av
kommunala resurser
Sammanfattning

Martin Pettersson (SD) och Rolf Carlsson (SD) har inkommit med motion om
samnyttjande av kommunala resurser. Det mer preciserade samnyttjandet som beskrivs i
motionen handlar om spontanidrottsplatsen vid Norrskolan-densamma innehåller en
grusfotbollsplan med belysning. Belysningen stängs dock av vid skoldagens slut, enligt
motionären, och barnen får då spela fotboll i mörker. Motionärerna anser att ytor som
fotbollsplanen och andra utevistelseytor borde samnyttjas på ett bättre sätt, till förmån
för spontanidrott, oberoende av olika förvaltningars respektive ansvarsområden.
Motionärerna yrkar att lämplig instans ges i uppdrag att utreda möjligheter till
samnyttjande och att ansvarsfrågan utreds.
Kultur och fritidsnämnden har berett ärendet. I remissvaret framgår att nämnden, i likhet
med motionärerna, anser att de kommunala resurserna ska nyttjas så effektivt som
möjligt för att generera mesta möjliga medborgarnytta. Kultur och fritidsförvaltningen
har tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen bl.a. utvecklat näridrottsplats
Dalaberg, en näridrottsplats som dagtid kan fungera för skolidrott och kväller/helger/lov
fungera som just näridrottsplats. Näridrottsplats Dalaberg används mycket och
belysningen möjliggör användning även efter skoltid den mörka årstiden.
Kultur och fritidsförvaltningen har av nämnden uppdraget att utreda och kartlägga
befintlig näridrott/spontanidrottsytor samt möjligheterna för att bygga nya. Det är
viktigt med aktivitetsytor för barn och unga i närhet till hem och skola. Dessa ytor ger
en utökad möjlighet för barn och unga att mötas och vara aktiva tillsammans, vilket är
en förutsättning för positiv utveckling av folkhälsan.
En utredning behöver göras som bland annat svarar på:
l. Vilken målgrupp som näridrottsplatser ska rikta sig till, san1t vad olika målgrupper är
intresserade av att göra på platsen.
2. Vilka demografiska aspekter ska tas med i övervägningen av näridrottsplatsers
placering.
3. Kostnader och linansiering av dessa ytor.
Kartläggningen av befintliga ytor bör innehålla information om driftsansvar av
desamma- detta med anledning av att ansvaret i dagsläget är uppdelat på olika
förvaltningar- och att ytorna då hanteras olika beroende på respektive förvaltnings
ansvarsområde. Målsättningen är att skapa en gemensam syn på dessa ytor som en av de
olika resurser som kommunen tillhandahåller för att nå sin övergripande vision.
Rolf Carlson (SD), Annelie Högberg (S), Christer Hassiebäck (UP), Evy Gahnström (V)
och Stefan Skoglund (S) yttrar sig i. ärendet.
1 l//
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forts. § 31
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 l 7-0 1-31.
Kultur och fritidsnämndens protokol12017-0l-18 § 14.
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2016-12-28.
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-12 § 234.
Motion från Martin Pettersson (SD) och Rolf Carlson (SD).
Yrkanden
Rolf Carlson (SD): bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Rolf Carlsons (SD)
yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att med ovan anse motionen besvarad.
Reservation
Rolf Carlson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 32

Dnr KS 2015/00038

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer
Hassiebäck (UP) angående start av utvecklingsbolag för
exploatering av mark och fastigheter
Sammanfattning
Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hassiebäck (UP) inkom under 2015 med
motion om att kommunen ska starta ett "Uddevalla Förädlings AB", som ska vara ett
utvecklingsbolag får strategisk och aktiv exploatering av mark och fastigheter.
Förslaget motiveras med att drift i bolagsform skulle innebära effektivare hantering,
underhåll och utveckling av kommunens fastigheter samt bidra till snabbare
beslutsvägar vid företagsetableringar. Motionärerna hänvisar också till en av
grannkommunerna som driver motsvarande verksamhet i bolagsform.

I samband med sammanslagning av tekniska kontoret och miljö och stadsbyggnad fick
kommundirektören i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda ansvaret för "strategiska
markfrågor". Samtidigt har fårändringar gjorts på förvaltningsnivå får att skapa ett
närmare samarbete mellan kommunledningskontorets avdelning för strategisk
samhällsplanering och mark- och exploateringsverksamheten vid
samhällsbyggnadsförvaltningen. Både utredningsuppdraget, som nu är i slutfasen, och
fårändringarna på förvaltningsnivå har samma syfte, d.v.s. effektivare beslutsvägar,
ökad tydlighet gentemot näringslivet och tydligare styrning mot övergripande strategier
på samhällsbyggnadsområdet Därmed ges också bättre möjligheter till markberedskap
på lång och kort sikt.
I utredningsarbetet inför sammanslagningen av miljö och stadsbyggnadsnämnden och
tekniska nämnden som gjordes av kommunstyrelsen organisationsberedning
diskuterades även frågan om bolagsbildning enligt motionens förslag. Beredningen
valde att inte utreda frågan vidare.
Kommunledningskontorets bedömning är att ett närmare samarbete mellan
kommunledningskontoret och mark- och exploatering och de möjligheter som finns i
fördelning av politiskt ansvar inom kommunen är tillräckligt för att nå en syftet.
Bildande av ett bolag har därför inte ansetts som ett effektivt sätt utveckla verksamheten
och avses inte utredas vidare inom ramen för kommundirektörens uppdrag.
Christer Hassiebäck (UP), Elving Andersson (C), Carin Ramneskär (M), Rolf Jonsson
(L), Magnus Jacobsson (KO), Anna-Lena Heydar (S), Evy Gahnström (V) och Mikael
Staxäng (M) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-27.
Kommunfullmäktiges protokoll2015-01-14 § 19.
Motion från Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Christer Hassiebäck (UP) 2015-01-13.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

forts. § 32
Yrkanden
Christer Hassiebäck (UP), El ving Andersson (C), Carin Ramneskär (M), Rolf Jonsson
(L) och Magnns Jacobsson (KD): bifall till motionen.

Evy Gahnström (V): bifall till förslaget i handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Christer Hassiebäcks
(UP) m.fl. yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Reservallon
El ving Andersson (C), Magnus Jacobsson (KD), Rolf Jonsson (L), Carin Ramneskär
(M), Mikael Staxäng (M) och Christer Hassiebäck (UP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

§ 33

Dnr KS 284344

Information om stadsutvecklingsprojekt
Patrik Petre och Gunilla Hedlund från kommunledningskontorets avdelning for
strategisk samhällsplanering informerar om pågående stadsutvecklingsprojekt
Kommunfullmäktige antog i november 2016 områdesplan för Bäveån. I samband med
det beslutade kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att upprätta en
projektorganisation för att leda arbetet med områdesplanens genomförande.
Gunilla Hedlund är projektchef för den projektorganisation som håller på att byggas
upp. Ett projektdirektiv håller på att arbetas fram som ska innehålla bland annat syfte,
mål, organisation och budget for projektet.
Projektet kommer att kräva ett nära samarbete med till exempel näringslivet,
fastighetsägare, medborgare och andra intresseorganisationer. En av kommunens
viktigaste roller i projektet är att samordna och koordinera, leda och föra dialog.
Utkast till projektorganisation presenteras.
Ordförande tackar för informationen.

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

§ 34

Dnr KS 2017/00071

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns taxa och avgifter
2017
Sammanfattning

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän föreslår reviderade taxor för dels
myndighetsutövning och dels service och tjänster för 2017. Taxan för
myndighetsutövning avser tillsyn och tillstånd enligt Lagen om Skydd mot olyckor
(LSO) respektive Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Service och
tjänster avser serviceuppdrag och tjänster i form av uthyrning av personal och
utrustning.
Förslaget till nya taxor redovisas i bilaga ("Taxor och avgifter 2017''). Uppräkningen är
3,1 %jämfört med 2016 och motsvarar ungefår löncuppräkningen mellan 2016 och
2017. PKV-index enligt Sveriges Kommuner och Landstings budgetcirkulär i oktober
2016 var 2,7 %, varav lönedelen svarade för 3,0 %, för 2017.
De nya taxorna kan träda ikraft tidigast 2017-05-01 på grund av mötesordningen i de tre
medlemskommunernas respektive fullmäktigeförsamlingar.
I enlighet med tidigare beslut om "Taxa för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll" föreslås att förbundet bemyndigas att från och med 2018 även
besluta om dessa taxor/avgifter baserat på Sveriges Kommuner och Landstings så
kallade PKV -index enligt budgetcirkuläret för oktober månad respektive år. Samtliga
taxor och avgifter som finns inom förbundet kommer därmed att ha bemyndigats
förbundet att fatta beslut om.
Christer Hassiebäck (UP) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-02.
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, protokoll direktionen 2017-01-20 § l.
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns tjänsteskrivelse 2017-01-1 O.
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, Taxor och avgifter 2017
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns taxa för myndighetsutövning, enligt
redovisad bilaga, fastställs för perioden 2017-05-01-2017-12-31,
att Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns avgifter för service och tjänster, enligt
redovisad bilaga, fastställs för perioden 2017-05-01-2017-12-31,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

forts. § 34
att taxa och avgifter årligen justeras och räknas upp med PKV -index enligt SKLs
budgetcirkulär för oktober månad året innan, samt
att Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän bemyndigas att justera taxa och avgifter
enligt beslutat index och att detta skall gälla från och med 2018.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

§ 35

Dnr KS 2017/00026

Markanvisningsavtal för Segelhotellet, del av Herrestads-Torp
1:3
Sammanfattning

2012-09-12 tecknades ett markanvisningsavtal mellan Norden Etablering AB och
Uddevalla kommun där exploatören gavs ensamrätt att undersöka möjligheten att
etablera hotell- och konferensanläggning vid sydvästra Torp. Exploatören gavs positivt
programtillstånd av miljö och stadsbyggnadsnämnden 2012-02-13. Ett tillägg till avtalet
gjordes 2014-11-27 där man forlängde avtalstiden till2015-03-31 och bytte avtalspart
till Herrestads Etablering AB som skulle driva planarbetet Undersökningarna
avstannade dock på grund av att man inväntat besked från Trafikverket Exploatören har
nu fått positiva besked från Trafikverket och vill återuppta planarbetet Ett nytt
markanvisningsavtal har därfår upprättats mellan Herrestads-Etablering AB och
Uddevalla kommun. Avtalets syfte är att ge exploatören ensamrätt att undersöka
möjligheten att upprätta detaljplan för del av den kommunägda fastigheten HerrestadsTorp l :3 med avsikt att skapa hotell- och konferensanläggning samt ge option om
markförvärv, se karta. Avtalet gäller till och med 2019-02-08. Innan detaljplanen antas
skall ett marköverlåtelseavtal upprättas mellan parterna. Överenskommen köpeskilling
för marken är 417kr/kvm tomtyta. Summan är baserad på en marknadsmässig
bedömning. Marköverlåtelseavtalet kommer att villkoras med byggnadsskyldighet
Aktuellt område utgörs idag av avröjd skogsmark samt f6rslyad ängsmark och är ej
planlagt. Exploatören skall enligt avtalet svara for samtliga utrednings- och
projekteringskostnader i planarbetet samt all markberedning inklusive hantering av
eventuella markföroreningar och fornlämningar som krävs får den tänkta
exploateringen. Exploatören skall också ansvara och bekosta samtliga bygg och
anläggningskostnader som krävs för genomförandet av planen, inom allmän platsmark
och kvartersmark
Rolf Jonsson (L), Magnus Jacobsson (KD), Mikael Staxäng (M), Jarmo Uusitalo (MP),
Christer Hassiebäck (UP) och Rolf Carlson (SD) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-12.
Markanvisningsavtal 2017-0 1-19, inklusive bilagorna Markanvisningsavtal 2012-09-12,
Tilläggsavtal 2014-11-21, samt kart bilaga.
Yrkanden

Rolf Jonsson (L), Magnus Jacobsson (KD), Mikael Staxäng (M), Christer Hassiebäck
(UP) och Rolf Carlson (SD): bifall till förslaget i handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

forts. § 35
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
att godkänna markanvisningsavtal upprättat mellan Herrestads Etablering AB och

Uddevalla kommun.
Protokollsanteckning
J anno Uusitalo (MP) och Gunilla Magnusson (MP) noterar till protokollet att På vårt
gruppmöte ilJfor kommunstyrelse den 2212 uttryckte Miljöpartiets partigrupp stark kritik
mot estetik och u({ormningför det föreslagna Segelhotellet. Förutom rent estetiska
perspektiv och synpunkter på visuell påverkan på omgivningen, så handlade kritiken
bland annal om att det skissadeförslaget helt saknar lokalforankring, utan bara är en
upprepning av tidigare hotell runt om i världen.
Vi vill med denna protokollsanteckning uppmärksammaförvaltningen på denna kritik,
och uppmanafiirvaltningen att ta med sig synpunkterna i sinfortsatta handläggning.
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Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

§ 36

Dnr KS 2017/00059

Marköverlåtelseavtal Facklan 1
Sammanfattning

Uddevalla kommun skrev år 2011 ett markanvisningsavtal med Riksbyggen vilket gav
dem ensamrätt att undersöka möjligheten att upprätta detaljplan för kvarteret Facklan.
Exploatören fullgjorde sina förpliktelser, däribland upprättande av detaljplan. När
detaljplanen 2014 vann laga kraft skrevs ett marköverlåtelseavtal för den första etappens
genomförande. Redan året därpå tecknades avtal för andra etappens genomförande och
under 2015 och 2016 genomförs byggnation på de båda etapperna. Nu står de två första
byggnaderna snart klara och de 57 lägenheterna kommer under våren 2017 att vara klara
för inflyttning.
Mikael Staxäng (M) och Christer Hassiebäck (UP) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2017-01-31.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-01-19 § 32.
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2016-12-20.
Marköverlåtelseavtal gällande Facklan l.
Karta över Facklan l.
Yrkanden

Mikael Staxäng (M): bifall till förslaget i handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna marköverlåtelseavtal upprättat mellan Uddevalla kommun och
Riksbyggen ekonomisk förening.
Jäv

På grund av jäv deltar inte Paula Berger (S), Stefan Skoglund (S), Kenneth
Engelbrektsson (S) och Anna-Lena Heydar (S) i handläggning och beslut av ärendet.
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Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

§ 37

Dnr KS 2017/00023

Avrapportering av aktiviteter i energiplan för Uddevalla
kommun 2015-2019
Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog i maj 2015 energiplan fcir 2015-2019.
Energiplanens handlingsplan innehåller tre nivåer av styrning:
l. Fyra övergripande mål
2. Ett antal s.k. effektmål kopplade till respektive övergripande mål
3. Aktiviteter kopplade till respektive etTektmål
Aktiviteterna är drygt 20 till antalet och riktar sig till kommunstyrelsen och/eller till
samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunledningskontoret har tillsammans med samhällsbyggnadsfcirvaltningen gjort en
genomgång av samtliga aktiviteter i syfte att fcilja upp vad som är genomfart, vad som
hanteras eller arbetats in i andra styrande dokument oeh vad som pågår inom ramen för
respektive nämnds ordinarie uppdrag. Rapporteringen ingår i
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2016.
Aktiviteterna redovisas var för sig i bilagan med förslag om fortsatt hantering.
Beslutsunderlag

Hållbarhetsberedningens protokoll2017-02-07 § 3.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-30.
Avrapportering av aktiviteter i energiplan 2015-2019.
Energiplan 2015-2019.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna avrapporteringen av aktiviteter i energiplan 2015-2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

§ 38

Dnr KS 2017/00031

Riktlinjer för åtgärder mot kränkande särbehandling och
trakasserier
Sammanfattning
Kommunledningskontoret har utarbetat " Riktlinjer for åtgärder mot kränkande
särbehandling och trakasserier". Detta dokument ersätter "Policy och handlingsplan mot
trakasserier på arbetsplatsen" (KS 2007-01-17 § 40). I Arbetsmiljöverkets föreskrift om
organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) finns krav på att arbetsgivare ska
uppmärksamma, förebygga och hantera kränkande särbehandling om det förekommit i
verksamheten. Det är viktigt att arbetsgivaren uttrycker och klargör sitt
ställningstagande i någon form av policy. Riktlinjerna klargör att arbetsgivaren
Uddevalla kommun inte accepterar någon form av kränkande särbehandling eller
trakasserier.
Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll2017-02-0l § 5.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-19.
Riktlinjer för åtgärder mot kränkande särbehandling och trakasserier 2016-12-13.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till "Riktlinjer fOr åtgärder mot kränkande särbehandling och
trakasserier".

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

§ 39

Dnr KS 2016/00617

Granskning av lokalförsörjningsprocessen, revisionsrapport
Sammanfattning

EY har på uppdrag av de fårtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört
en granskning av lokalfårsörjningsprocessen. Granskningens syfte har varit att bedöma
om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig och effektiv
lokalförsörjningsprocess.
Den samlade bedömningen utifrån granskningens syfte och revisionsfrågor är att
kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställt en ändamålsenlig och effektiv
lokalförsö1jningsprocess. I granskningen framkommer dock utvecklingsområden
kopplat till bland annat lokalförsörjningsgruppens roll och ansvarsområden samt
prioriteringsordningen för Iokalinvesteringar. Därtill bör kopplingen mellan
lokalförsörjningsprocessen och investeringsplaneringen tydliggöras.
De förtroendevalda revisorerna vill senast den 6 april 2017 erhålla ett svar på vilka
åtgärder som kommunstyrelsen ämnar vidta med anledning av de fem
rekommendationerna som redovisas i rapporten enligt nedan.
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsen bör tillse att lokalförsörjningsgruppens roll och ansvarsområden dokumenteras i större omfattning.
Kommunstyrelsen bör tillse att riktlinjerna för lokalförsörjning ses över och
anpassas till det nuvarande arbetssättet inom lokalförsörjningsprocessen.
Kommunstyrelsen bör se över om det är möjligt att utveckla befolkningsprognoserna.
Kommunstyrelsen bör tillse att prioriteringsordningen vad gäller lokalinvesteringar förankras och tydliggörs.
Kommunstyrelsen bör tillse att kopplingen tydliggörs mellan lokalfårsörjningsprocessen, investeringsplaneringen samt beslutad driftsbudget.

På uppdrag av kommundirektören har kommunledningskontoret påbö1jat översyn av
investeringsprocessen. Översynen delas upp i två etapper med hänsyn till bl. a.
prioritering av behov och resurser:
• Etapp I: från behov till och med slutligt beslut fOr igångsättning
• Etapp 2: från beslut om igångsättning till och med slutredovisning.
Som en del av denna översyn kommer en genomgång av lokalfårsöJjningsprocessen att
utfOras. I samband med detta kommer samtliga av revisorernas rekommendationer att
åtgärdas förutom utveckling av befolkningsprognoserna. Denna rekommendation
kommer att utredas i särskild ordning av ekonomiavdelningen. Tidplan för översyn är
start 2017-01-01 med beslut av kommunfullmäktige för etapp l i februari 2018 och för
etapp 2 augusti 2018.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-24.
Granskning av lokalförsörjningsprocessen, rfvis"'Onsrapport 20 I 6- I 2-28.

Proiokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

forts. § 39
Följebrev till granskning av revisionsrapport 2016-12-28.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att som svar på rapporten hänvisa till pågående översyn av investeringsprocessen samt
utredning för utveckling av befolkningsprognoserna.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna kommunstyrelsens svar till revisorerna.
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

§ 40

Dnr KS 2016/00618

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland gäller från 201704-01
Sammanfattning

Inför ny avtalsperiod för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra Götalandsregionen
och kommunerna i Västra Götaland har parterna genomfört en gemensam översyn av
nuvarande avtal. Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan
inom de områden där kommunerna och regionen har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar. Det nya avtalet gäller fr.o.m. den l april 2017 t.o.m. den 31 december
2020. Avtalet ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som upphör att gälla den l
april2017.
Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där Överenskommelse om
samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
samt Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård blir
underavtaL
Direktionen i Fyrbodal har den 15 december 2016 beslutat att rekommendera
kommunerna i Fyrbodal att ställa sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i
Västra Götaland, förslaget till underavtal Överenskommelse om samarbete mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk samt förslaget om ändrad
avtalstid i underavtal Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och
sjukvård.
Socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunen ska ställa sig bakom
förslagen enligt Fyrbodals kommunalförbunds rekommendationer.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-26.
Socialnämndens protokoll2017-0l-18 § 4.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2017-01-05.
Missiv 2016-12-21 gällande förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal i Västra
Götaland.
Fyrbodals kommunalförbunds tjänsteutlåtande 2016-12-21.
Översyn av hälso- och sjukvårdsavtalet, november 2016.
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland med giltighet fr.o.m. 2017-04-0 l.
Bilaga l -Termer och begrepp- hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götalands län.
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk.
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Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

forts. § 40
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ställa sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
med giltighet från den l april 2017 till den 31 december 2020,
att ställa sig bakom förslaget till underavtal, Överenskommelse om samarbete mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet från den l april
2017 till den 31 december 2020, samt
att ställa sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om läkarinsatser
inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som Hälso- och
sjukvårdsavtalet som är huvudavtal.

Justerandes signatur

U!dragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

§ 41

Dnr KS 2016/00583

Demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2016
Sammanfattning
Demokratiberedningen ansvarar for att bereda ärenden om utveckling och samordning
av kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande samrådsorganens
genomförande och utveckling, ansvara för och utgöra jury fOr Uddevalla kommuns
demokratipris samt att initiera demokratiprojekt I verksamhetsberättelsen beskrivs vad
som är gjort inom ramen for beredningens ansvarsområde under 2016.

Demokratiberedningen noterar att beredningen under året även diskuterat förslaget om
att sänka rösträttsåldern i val till kommunfullmäktige till 16 år. Demokratiberedningen
önskar att kommunen ansöker om att bli testkommun for detta ifall möjligheten uppstår.
Beslutsunderlag
Demokratiberedningens protokoll 2017-02-03 § 5.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-18.
Demokratiberedningens verksamhetsberättelse 20 16, 2017-01-17.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

§ 42

Dnr KS 2017/00065

Verksamhetsberättelse 2016 för kommunstyrelsen
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2016.
Redovisningen omfattar kommunledningskontoret, kommundirektören och
kommunstyrelsen politisk styrning.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-08.
Verksamhetsberättelse 2016 för kommunstyrelsen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna verksamhetsberättelsen.

Justerandes signatur

Utdrags best yrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

§ 43

Dnr KS 2016/00332

Avgifts- och hyresfrihet avseende Junicupen och Oddebollen
Sammanfattning

IK Oddevold och GF Kroppskultur har inkommit med en hemställan om avgifts- och
hyresfrihet avseende Junicupen och Oddeholien daterad 2016-06-01.
Ärendet har skickats på remiss till kultur och fritidsnämnden. Kultur och fritid skriver i
sin tjänsteskrivelse att den cup-verksamhet som nämnda föreningar bedriver ryms inom
de av kultur och fritidsnämndens årligen beslutade arrangemangstaxor och hänvisar
föreningarnas ansökan avseende hyres- och avgiftsfrihet för Junicupen och Oddeholien
till att istället avse sponsring.
På Oddeholien och Junicupen deltar många lag från hela Sverige och övriga Norden,
vilket ger en ökad kännedom och en positiv bild av Uddevalla. Oddeholien och
Junicupen bidrar därmed till att stärka varumärket Uddevalla, öka antal gästnätter och
får i och med det stora antalet deltagande lag från hela Sverige och våra nordiska
grannländer en bred medial uppmärksamhet.
De synliggör också kommunens satsning på elitidrottsgymnasiet UEIG, där båda
idrotterna (fotboll och handboll) finns representerade.
Cuperna stärker fåreningamas möjlighet att erbjuda ungdomar en bra och socialt
utvecklande miljö, där de också får möjlighet att delta i en stor cup på hemmaplan.
Båda arrangemangen är årligen återkommande och drogfria. De motverkar utanfårskap
och alla är välkomna. Det är också fri entre att komma och titta på matcherna.
Målgruppen är barn och ungdomar vilket är en prioriterad målgrupp för Uddevalla
kommun.
En förvaltningsövergripande arbetsgrupp bestående av tjänstemän från
kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsforvaltningen, kultur och fritid samt barn
och utbildning har tillsatts av kommundirektör Peter Larsson med uppdrag att skapa
bättre strukturer och rutiner for hantering av inkomna ansökningar gällande
arrangemang. Gruppens arbete skallleda till att kommunen i framtiden blir bättre på att
hantera inkomna ansökningar på ett enhetligt, förvaltningsövergripande och mer
effektivt sätt både internt och gentemot arrangör. Man tittar också på motprestation i
förhållande till sponsormedeL
Arbetsgruppen konstaterar att det med hänsyn till ovan nämnda värden för Uddevalla,
finns möjlighet att göra en lösning for 2016 gällande skrivelsen från Oddevold och
Kroppskultur daterad 2016-06-0 l.
Gruppen kommer också i sitt uppdrag ta fram förslag tilllösning gällande hyror av
kommunens lokaler i samband med cuper som uppfyller kriterierna. Beloppet kan bli
rörligt och bygga på arrangemangets storlek och utveckling, då det också påverkar antal
besökare och hur stor spridning, synligpet och yärde får Uddevalla cupen ger.
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Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

forts. § 43
Summorna i att-satserna är avrundade och relaterade till aktuella fakturor för respektive
cup år 2016 på 75 871 kr respektive 128 080 kr.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-09.
Kultur och fritidsnämndens protokoll2016-10-20 § 119.
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2016-09-20.
Avgifts- och hyresfrihet avseende Junicupen och Oddebollen, inkommen 2016-06-22.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att för år 2016 kompensera föreningarnas hyreskostnader för respektive cup,
att !K Oddevold kompenseras med 100 000 kr för kostnader för Oddebollen 2016,

att GF Kroppskultur kompenseras med 80 000 kr för kostnader för Junicupen 2016,
att finansiering sker via kommunstyrelsens budget, samt
att avseende avgifts- och hyresfrihet för framtida cuper hänvisa till den
förvaltningsövergripande gruppens pågående arbete.

Justerandes signatur
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

§ 44

Dnr KS 2017/00056

Tillägg till markanvisningsavtal gällande Skälläckeröd 1:18 m .fl.
s.k. Hälle Lider
Sammanfattning

Detaljplanen för Skälläckeröd l: 18m. fl. vann laga kraft 2014-04-12 och medger
byggrätt för bostäder. 2015-01-22 godkände samhällsbyggnadsnämnden ett
markanvisningsavtal gällande planområdets norra del tecknat med exploatören Hälle
Lider AB. Avtalet godkändes sedan av kommunfullmäktige 2015-03-11. I juni samma
år godkände samhällsbyggnadsnämnden ett tillägg till markanvisningsavtalet med
avseende att förlänga byggnadsskyldigheten. Då med anledningen att Hälle Lider AB
sålts till annat bolag. Affären fullföljdes dock inte och i stället trädde Peab
Markutveckling AB in och övertog projektet. Det föranledde att ett nytt tilläggsavtal
tecknades och godkändes i samhällsbyggnadsnämnden 2015-09-17 och av
kommunfullmäktige 2015-10-14.
I tilläggsavtalet finns en byggnadsskyldighet som Peab inte har kunnat fullfölja och de
efterfrågar därför en förlängning av avtalet. Med anledning av att Peab jobbat aktivt
med området, beviljats bygglov samt investerat stort i projektet har ett andra tillägg till
markanvisningsavtalet upprättats. Avtalet reglerar nytt datum för
byggnadsskyldighetens fullföljande samt ett sista datum för påbörjad byggnation. Båda
datum ovan är förenade med vitesbelopp om de inte skulle uppfyllas. Skulle
byggnadsskyldigheten inte vara uppfylld 2017-12-31 äger kommunen rätt att häva
avtalet och behålla l 00 % av handpenningen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-30.
Tillägg II till markanvisningsavtal mellan Uddevalla kommun och Peab
Markutveckling AB, 2017-02-09.
Markanvisningsavtal mellan Uddevalla kommun och HälleLider AB 2015-01-22.
Tillägg till markanvisningsavtal mellan Uddevalla kommun och Peab
Markutveckling AB 2015-09-17.
Tillägg till markanvisningsavtal mellan Uddevalla kommun och Hälle Lider AB
2015-06-17.
Överenskommelse angående överlåtelse av markanvisningsavtal mellan Hälle Lider AB
och Peab Bostad AB 2015-09-04.
Kommunfullmäktiges protokoll2015-10-14 § 254.
Kommunstyrelsens protokoll2015-09-30 § 280.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat tillägg II till markanvisningsavtal mellan Uddevalla kommun
och Peab Markutvecklin.·
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

§ 45

Dnr KS 2017/00040

Begäran om planbesked gällande Hegardt 4,5,6
Sammanfattning
Ansökan avser en begäran om planbesked för fastigheterna 4, 5 och 6 i kvarteret
Hegardt. I ansökan anges syftet vara att upphäva gällande tomtindelning. Ett sådant
upphävande sker i form av ett detaljplanearbete. Motivet till att upphäva
tomtindelningen och att därefter göra en reglering till en fastighet anges av sökanden
vara ett krav från en hyresgäst, vars lokaler finns som en enhet i byggnaderna på
Hegardt 4 och 5. På fastigheten Hegardt 6 finns enbart parkeringsplatser, så det får
förmodas att det är sådana hyresgästen hyr där. Hyresgästen kan, enligt sökanden, inte
acceptera att det finns en risk att den förhyrda ytan hamnar hos två olika fastighetsägare
och löfte har getts till hyresgästen vid kontraktsskrivningen att denna risk ska
undanröjas, som det formuleras i ansökan.
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp med representanter från samtliga berörda
förvaltningar. Utvärdering har inte gjorts från uppställda kriterier eftersom det inte
bedömts vara relevant i sammanhanget. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen ska
ställa sig positiv till att detaljplan upprättas med inriktningen att pröva lämpligheten av
att gällande tomtindelning för fastigheterna Hegardt 4, 5 och 6 upphävs.
Om ett positivt planbesked ges, ska det också göras en bedömning av när detaljplanen
senast kan antas. Ur kommunens perspektiv kan inte ärendet anses prioriterat i
förhållande till mer angelägna detaljplaneärenden. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör
bedömningen att en detaljplaneändring med ovan beskriven inriktning bör kunna antas
senast under första halvåret 2018 om inte andra, mer samhällsviktiga, ärenden
tillkommer, som gör att omprioritering måste ske.

Christer Hassiebäck (UP), Mikael Staxäng (M), Gunilla Magnusson (MP), J mmo
Uusitalo (MP) och Kenneth Engelbrektsson (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-31.
Begäran om planbesked för Hegardt 4, 5 och 6.
Kartunderlag mm för Hegardt 4, 5 och 6.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna att detaljplaneförslag för Hegardt 4, 5 och 6 upprättas,
att bedömningen görs att en detaljplan kan antas senast under första halvåret 2018, samt
att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

§ 46

Dnr KS 2016/00608

Begäran om planbesked för fastigheten Ruthenbäck 13
Sammanfattning
Ägaren till fastigheten Ruthenbäck 13 har inkommit med en begäran om planbesked.
Syftet är att i en detaljplan pröva lämpligheten av ytterligare bostäder genom
ombyggnad respektive nybyggnad. Idag finns 57 st lägenheter och förslaget innebär,
enligt bifogade skisser till ansökan, ytterligare 36 st lägenheter.
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga förvaltningar. Utvärdering
har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen ska ställa sig
positiv till att detaljplan upprättas.

Mikael Staxäng (M) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-31.
Begäran om planbesked för Ruthenbäck 13.
Bilaga till begäran om planbesked för Ruthenbäck 13.
Kartunderlag mm för Ruthenbäck 13.
Yrkanden
Mikael Staxäng (M): bifall till förslaget i handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna att detaljplaneförslag för Ruthenbäck 13 upprättas,
att bedömningen görs att en detaljplan kan antas senast under första halvåret 2019, samt
att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2.
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

§ 47

Dnr KS 2017/00054

Arkivorganisation för kommunstyrelsens förvaltningar,
reviderad 2017
Sammanfattning
V mje myndighet (nämnd) ska enligt Uddevalla kommuns arkivreglemente fastställa
arkivorganisation för att vårda myndighetens arkiv i enlighet med arkivlagen och andra
författningar. Kommunstyrelsen beslutade om arkivorganisation för kommunstyrelsens
förvaltningar 2009-02-25 (§52). De berörda verksamheterna där arkivansvariga utsetts
har organiserats om sedan kommunstyrelsens bes! ut och kommunens egen
räddningstjänst har ersatts av Mitt Bohuslän. Mitt Bohuslän utgör en egen
arkivmyndighet Enligt idag gällande beslut har kommunstyrelsen utsett administrativ
chef på kommunledningskontoret och tidigare förvaltningssekreteraren på före detta
räddningstjänsten som arkivansvariga. Mot bakgrund av ovanstående bör
kommunstyrelsen revidera sitt beslut och istället utse
förvaltningssekreteraren/kommunsekreteraren på kommunledningskontorets avdelning
juridik och administration som arkivansvarig för kommunstyrelsen. Arkivansvarig på
räddningstjänsten är inte längre aktuellt.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-26.
Kommunstyrelsens protokoll 2009-02-25 § 52.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2009-02-04.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att revidera sitt tidigare beslut 2009-02-25 (§52), om utseende av arkivansvarig för
kommunledningskontoret och dåvarande räddningstjänsten och istället utse
förvaltningssekreteraren/kommunsekreteraren till arkivansvarig för
kommunledningskontoret.
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

§ 48

Dnr KS 2016/00374

Bestämmelse för rökfria arbetsplatser i Uddevalla kommun
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har reviderat regler kring tobaksfria arbetsplatser inom
Uddevalla kommun (2004-1 0-04). Regelverket har tydliggjorts i bifogat fårslag till
Bestämmelser för rökfria arbetsplatser i Uddevalla kommun. Kommunen, som
arbetsgivare, vill erbjuda rökfria miljöer for att bevara och förbättra hälsan hos
medarbetarna samt ge goda förutsättningar för minskat tobaksbruk.
Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll2017-02-01 § 6.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-23.
Bestämmelser for rökfria arbetsplatser i Uddevalla kommun 2017-01-20.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta förslag till "Bestämmelser for rökfria arbetsplatser i Uddevalla kommun".
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

§ 49

Dnr KS 2016/00550

Ansökan om medel för att starta en skulpturakademi i
Uddevalla
Sammanfattning
Clara Sörnäs har inkommit med ansökan om medel för att bedriva en
"skulpturakademi". Ansökan omfattar medel motsvarande en heltidstjänst.

Sytlet med verksamheten anges vara att stärka unga med neuropsykiatriska
funktionshinder, vuxna inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder och för integration av
nyanlända.
Verksamhet i form av en skulpturverkstad har bedrivits av föreningen Attention
Uddevalla under ett år med stöd av hälsopolitiska rådet och arbetsförmedlingen. Ingen
av dessa aktörer uppges ha möjlighet att ge fortsatt ekonomisk stöd. Attention
Uddevalla ser positivt på fortsatt verksamhet.
Kommunledningskontoret har efterhört möjligheterna till finansiering via
arbetsmarknadsverksamheten och kultur och fritidsnämnden. Bedömningen är att det
inte finns möjlighet att stödja verksamheten i den omfattning förslaget innebär.
Ansökan bör därmed avslås.
Kultur och fritidsnämnden gör under år 2017 en satsning på verksamhet i föreningsregi,
utvecklingsbidrag, som vänder sig till barn och unga mellan 7-20 år. Kultur och
fritidsnämnden avser att under februari 2017 besluta närmare om villkoren för detta
stöd. Ansökan kommer att kunna göras via kommunens webbplats. Om
skulpturakademin uppfyller kriterierna finns alltså möjlighet att söka detta stöd.
Evy Gahnström (V) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 17-0 1-16.
Ansökan från Clara Sörnäs.
Bilagatill ansökan, Attention Uddevalla.
CV Clara Sörnäs.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att avslå ansökan.
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Protokoll

Kommunstyrelsen
2017-02-22

§50

Dnr KS 2017/00085

Begäran om yttrande avseende utkast till VA-plan del 1, Orust
kommun
Sammanfattning

Kommunledningskontoret i Uddevalla kommun har bett Västvatten AB om att bistå
med sakkunskap i kommunens svar på Orust kommuns remiss om utkast till VA-plan,
del l.
Västvatten AB beskriver kort VA-planen och lämnar synpunkter på innehåll som kan
komma att beröra Uddevalla kommuns allmänna VA-försörjning.
Kommunledningskontoret instämmer i Västvattens synpunkter till remissvar.
Mikael Staxäng (M) och Anna-Lena Heydar (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-09.
Västvatten AB:s yttrande 2017-02-03.
Begäran om yttrande avseende utkast till VA-plan del l, Orust kommun.
VA-plan utkast Orust kommun 2016-12-30.
Bilaga l, beskrivning av prioriteringsmodellen gällande VA-plan Orust kommun.
Bilaga 2, områdesbeskrivning gällande VA-plan Orust kommun.
Bilaga 3, lägesrapport gällande VA-plan Orust kommun.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig positiv till Orust kommuns utkast till VA-plan del l.
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

§51

Dnr KS 2017/00004

Information från kommundirektören
Kommundirektör Peter Larsson informerar om;
Underlaget till den remiss angående genomlysning/kartläggning av Fyrbodals
kommunalförbund som skickats ut till medlemskommunerna.
Bo & leva-mässan, som kommer att ske som planerat under 2017.
Kommunledningskontorets verksamhetsberättelse med ekonomiskt resultat, de
största avvikelserna och nuläget för de prioriterade områdena.
Jämförelse mellan rapporterna Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) och
statistiska centralbyråns medborgarundersökning avseende resultatet av
kommunens bemötande.
Utvecklingen av sjukfrånvaron 2008-2016.
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

§52

Dnr KS 2017/00005

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från
Fyrbodal
Kommunstyrelsens ordförande informerar om;
Direktionsmöte i Fyrbodals kommunalförbund där beslut togs om att skicka ut
kommunchefsgruppens rapport och förbundsdirektörens konsekvensbeskrivning
angående genomlysning/kartläggning av Fyrbodals kommunalförbund på remiss
till medlemskommunerna. Remissen kommer att hanteras på kommunstyrelsens
sammanträde i mars.
Bokslut 2016 och budget 2017 för kommunalförbundet, som antogs på
direktionsmötet, med undantag för medlemsavgiften.
Framställan från Strömstads kommun om vägombyggnad Nolby- Svinesund och
E6:an, som behandlades på direktionsmötet
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

§53

Dnr KS 2017/00002

Redovisning av delegationsbeslut 2017
Sammanfattning

I förteckning daterad 2017-02-14 redovisas delegationsbeslut fattade på
kommunstyrelsens vägnar.
Christer Hassiebäck (UP) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-14.
Förteckning över delegationsbeslut 2017-02-14.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.

Justerandes signatur

Protokoll
Kommunstyrelsen

2017-02-22

§54

Dnr KS 2017/00003

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna
l) 2017/10
Finansrapport januari 2017
2) 2015/633
Länsstyrelsens beslut (avslag) gällande ansökan om lokala trafikföreskrifter om
hastighetsbegränsning på väg E6 utmed Ljungskile tätort
3) 2016/587
Länsstyrelsens beslut (beviljas) gällande tillstånd till kameraövervakning med drönare
för Riksbyggen
4) 284038 DOK
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns sammanträdesprotokoll2017-0l-20
5) 284067 DOK
Minnesanteckningar planeringsdialog 161 004 UU AB koncernen samt Uddevalla Vatten
AB
6) 2016/595
Länsstyrelsens beslut (beviljas) gällande tillstånd till kameraövervakning med drönare
för Norseeraft Geo Survey AB
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