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BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunstyrelsen 2022-02-23 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2022-02-25 
Anslaget tas ner 2022-03-19 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23  
 

 
Sammanträde Kommunstyrelsen  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve/Videomöte, kl.11:00-16:20 med ajourneringar 

kl. 12:00-13:00, 13:06:13:12, 14:30-15:00 samt 15:30-15:40 
  
Ledamöter Monica Bang Lindberg (L), 1:e vice ordförande samt tjänstgörande 

ordförande 

Christer Hasslebäck (UP), 2:e vice ordförande, ej § 55 p.g.a. jäv 

Mikael Staxäng (M) 

Roger Ekeroos (M), deltar på distans 

Camilla Johansson (C) 

David Sahlsten (KD) från och med § 40 

Stefan Skoglund (S), deltar på distans 

Annelie Högberg (S), deltar på distans 

David Höglund Velasquez (V) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Martin Pettersson (SD) till och med § 63 

Rolf Carlson (SD), deltar på distans 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), deltar på distans, ej § 55 p.g.a. jäv 

 
Tjänstgörande ersättare Kenneth Engelbrektsson (S) för Ingemar Samuelsson (S)  

Sonny Persson (S) för Paula Berger (S), deltar på distans  

Kent Andreasson (UP) för Christer Hasslebäck (UP) § 55 

Christina Nilsson (KD) för David Sahlsten (KD) § 37-39, för Ann-

Charlott Gustafsson (UP) § 55 

Niklas Moe (M) för Martin Pettersson (SD) från och med § 64 

  
Ersättare Niklas Moe (M), deltar på distans 

Maria Johansson (L) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Christina Nilsson (KD), deltar på distans 

Anna-Lena Heydar (S), deltar på distans 

Kent Andreasson (UP), deltar på distans 

 
Övriga Mats Johansson, förbundschef Mitt Bohuslän, § 38 

Paula Nyman, processledare, § 39 

Anders Emilsson, projektledare, § 39 

Cecilia Wahlskog, projektledare, § 39 

Emil Palmqvist, projektledare, § 39 

Malin Hansson, förslagsställare, § 40 

Malin Krantz, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr KS 303472 

Förändring av föredragningslistan  

Sammanfattning 

Ordföranden meddelar att följande ärenden utgår från dagens föredragningslista. 

 

Ärende nr. 7 Medborgarförslag från Örjan Boström om cykelbana längs med gamla E6 

Grohed-Ljungskile. 

 

Ärendena nr. 12–17 om förslag till revideringar av bolagsdokument för Uddevalla 

Utvecklings AB med dotterbolag. 

 

Därutöver flyttas ärende nr. 5 Medborgarförslag från Malin Hansson om cykelbana till 

Lillesjöindustriområde och läggs som ärende 4. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa föredragningslistan med ovan noterade förändringar. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 Dnr KS 317329 

Information från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Sammanfattning 

Förbundchef Mats Johansson informerar om räddningstjänstens utveckling och 

utmaningar samt frågor som är aktuella inom förbundet och räddningstjänstförbunden 

på ett nationellt plan. 

 

Kommunstyrelsens tar del av visualiseringar av den ny brandstationen i Uddevalla samt 

det nya övningsområdet.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr KS 317330 

Information om renovering av Rimnersvallen 

Sammanfattning 

Paula Nyman, Emil Palmqvist, Anders Emilsson och Cecilia Wahlskog ger 

kommunstyrelsens en lägesrapport från det pågående arbetet med att renovera 

Rimnersvallen. 

 

Kommunstyrelsen tillställs ärendet för fortsatt hantering i ärende nr. 30 på dagens 

föredragningslista  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 40 Dnr KS 2021/00603 

Medborgarförslag från Malin Hansson om cykelbana till 
Lillesjöindustriområde 

Sammanfattning 

Malin Hansson påtalar att det saknas gång- och cykelbana ända fram till Lillesjö 

industriområde. Vägen är väldigt trafikerad av bil och tyngre fordon och det finns risk 

för allvarlig olycka. Malin vill att kommunen ska utveckla gång- och cykelbanor för att 

främja att invånare cyklar eller promenerar med hänsyn till friskvård och miljö och för 

att förhindra att någons liv kommer till skada eller ännu värre. Väg 172 från 

Kurödsmotet och norrut är en statlig väg vilken förvaltas av Trafikverket. Kommunen 

får därför inte bygga en gång- och cykelbana i direkt anslutning till denna väg.  

 

Kommunen samverkar dock med Trafikverket och Västra Götalandsregionen kring 

utveckling av GC-vägar efter det statliga vägnätet inom ramen för den regionala 

cykelplanen. Kommunen ansöker om utbyggnad av gång- och cykelvägar och 

medfinansierar också sådana utbyggnader. Urvalet av åtgärder prioriteras utifrån 

uppställda kriterier. En GC-väg efter väg 172 prioriterades högt (plats nr 2) av 

kommunen vid den senaste ansökningsomgången men fick ändå inte plats i den 

regionala cykelplanen. Cykling mellan Kurödsmotet och Lillesjö industriområde är 

under dagens förhållande möjlig på separat GC-bana från Kurödsmotet till ca 600 meter 

före infarten till Lillesjö och vidare via Enekasvägen vilken erbjuder skyddad 

förbindelse in i industriområdet. Kollektivtrafik med omfattande turutbud finns vid 

hållplats Myren vid infarten till industriområdet. 

 

Förslagsställaren medverkar under sammanträdet och yttrar sig över sitt 

medborgarförslag.  

 

Under behandling av ärendet ajournerade sig kommunstyrelsen för att ta del av det 

bildunderlag som förlagställaren lämnade in under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Bilaga med bilder till medborgarförslaget, 2022-02-23 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-01. 

Medborgarförslag från Malin Hansson, 2021-10-27.  

Yrkanden 

Kenneth Engelbrektsson (S): Bifall till förslaget i handlingarna. 

 

Christer Hasslebäck (UP): Återremiss för att utreda byggnation av alternativväg.  

 

Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till Christer Hasslebäcks (UP) yrkande.  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 40 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer först proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera det 

i enlighet med Christer Hasslebäcks (UP) yrkande och finner kommunstyrelsen besluta 

att avgöra ärendet idag. Ordföranden ställer därefter proposition på förslaget i 

handlingarna och finner kommunstyrelsen bifalla detsamma.    

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anse medborgarförslaget besvarat genom kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

 

Reservation 

Miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

Uddevallapartiet begär återremiss på ärendet av följande skäl 

En annan lösning på medborgarförslaget kan vara att titta på en gång och cykelväg 

öster om nuvarande väg 172. 

 

Genom att förbinda södra delen av industriområdet på Lillesjö ner mot Kuröds 

industriområdet kan man positivt bemöta medborgarförslaget. 

Enligt vår uppfattning är stora delar av denna sträckning i stort sett klar men behöver 

åtgärdas på en mindre sträcka med slyröjning och ett antal gatljus i syfte att göra en 

trygg och säker gång och cykelväg. Detta förslag behöver därför utredas. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 41 Dnr KS 2021/00294 

Medborgarförslag från Dan Sallander om hantering av det 
öppna drogmissbruket i Uddevalla centrum 

Sammanfattning 

Den 30 april 2021 inkom ett medborgarförslag rörande kommunens hantering av det 

öppna drogmissbruket i Uddevalla centrum. I förslaget framställer förslagsställaren att 

det har pågått ett öppnat drogmissbruk i Uddevallas centrum där denna aktivitet leder 

till en ökad otrygghet för allmänheten som vistas i det offentliga rummet kring 

Uddevallas centrala stadsdelar. I förslaget yrkar förslagsställaren att kommunen anlitar 

väktare med avsikt att avhysa de individer som intar droger och alkohol offentligt samt 

att kontakta polisen vid de fall som det är nödvändigt. Kommunfullmäktige beslutade 

den 12 maj 2021att överlåta beslutanderätten till kommunstyrelsen i ärendet. Uddevalla 

kommun har ett område i centrala stan med ordningsvakter i enlighet med LOV3 (§ 3 

Lagen (1980:578) om ordningsvakter). Kommunfullmäktige har därtill beslutat att 

tillföra ytterligare medel, fyra miljoner kronor, för trygghetsfrämjande ändamål. Sådana 

innebär, bland annat, ökade resurser för ordningsvakter i Uddevalla. 

Kommunledningskontoret föreslår därför att anse medborgarförslaget besvarat.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-03. 

Medborgarförslag från Dan Sallander. 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-05-12 § 120  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med ovan anse medborgarförslaget besvarat.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 42 Dnr KS 2021/00664 

Medborgarförslag från Pär Allvin om nollbasbudgetering 

Sammanfattning 

Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen inför ett system för 

nollbasbudgetering. 

Nollbasbudgetering är ett system som introducerades på 1970-talet som metod till den 

tidens traditionella budgetsystem. Metoden grundar sig på att man inför varje budgetår 

börjar om med ett blankt papper, dvs från noll. Budgeten byggs sedan upp nedifrån och 

uppåt, utifrån en analys av vad varje funktion i organisationen tillför samt dess 

kostnader och resultat. En nollbasbudget kräver att ansvariga chefer kan motivera alla 

sina budgeterade utgifter, samt att de identifierar alternativa sätt att utföra varje 

aktivitet. 

Denna metod har, precis som alla andra budgetmetoder, sina för- respektive nackdelar. 

Till fördelarna räknas kravet på att chefer behöver överväga alternativa sätt att bedriva 

verksamhet samt en direkt koppling av utgifter till aktiviteter. Till nackdelarna räknas 

främst den omfattande resursinsats som krävs för att utreda och börja om från början 

inför varje budgetperiod, samtidigt som verksamheterna behöver stabila förutsättningar 

över tid. Det finns också svårigheter att motivera utgifter för verksamsamheter som inte 

har konkreta och direkt mätbara resultat. 

Metoden använts numera ytterst sparsamt, främst på grund av att den är resurs- och 

tidskrävande att genomföra kontinuerligt. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-22. 

Medborgarförslag 2021-11-16. 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-12-08 § 295. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Protokollsanteckning 

Jarmo Uusitalo (MP) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Miljöpartiet konstaterar att det kunde vara intressant att någon gång med lite längre 

mellanrum göra en nollbasbudgetering i syfte att se på verksamheten med nya öppna 

ögon. Däremot skulle det vara alldeles för arbetskrävande att göra det varje år, vilket 

gör att vi inte väljer att yrka bifall idag. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 42 

 
Christer Hasslebäck (UP) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Uddevallapartiet lämnar protokollsanteckning på ärendet av följande skäl; 

 

Förslaget är tänkvärt. Vi har respekt för att metodiken är tungarbetad men fördelarna 

skall inte underskattas. 

 

Uddevalla Kommuns kostnadsmassa utgör ca 5 000 Mkr. Inför varje budgetår fås ett 

”skattetillskott” på ca 50 Mkr. Stor vikt läggs, inom partigrupperna, på att fördela 

detta tillskott men mindre tid läggs på den ram som redan finns i systemet. 

 

En nollbasbudgetering skulle kunna göras i anslutning till varje påbörjad mandatperiod 

dvs vart fjärde år eller så borde det införas andra incitament som gör att man bearbetar 

befintlig ram mer effektiv än dagens system. 

 

En sådan åtgärd är att införa effektiviseringsfond. Nämnderna får ekonomiskt tillskott 

på grundval av egna identifierade effektiviseringar. Utfallet av effektiviseringen 

bibehålls av nämnden och ger ekonomiska resurser för att satsa på andra nödvändiga 

åtgärder. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr KS 2021/00485 

Medborgarförslag från Örjan Boström om cykelbana längs med 
gamla E6 Grohed-Ljungskile  

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 44 Dnr KS 2020/00765 

Medborgarförslag om lokal för lokala hantverkare 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom 2020-12-03 om en lokal för uthyrning till lokala 

hantverkare i syfte att dessa skulle kunna hyra en bit av en vägg för att få visa och sälja 

sina alster. Förslagsställaren skriver vidare att det skulle vara ett sätt att visa fram 

kommunens lokala hantverkare och även visa upp kommunen. Förslagsställeran 

förordar lokalerna på I 17-området. Kommunfullmäktige har överlåtit åt 

kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Medborgarförslaget har remitterats till 

samhällsbyggnadsnämnden som i sitt remissvar skriver att kommunen inte äger 

fastigheter på I 17-området och därför ej har möjlighet att hyra ut lokaler där. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i dagsläget heller ingen annan lämplig lokal för 

ändamålet. Nämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-16. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-12-09 § 493. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-16.  

Medborgarförslag 2020-12-03. 

Yrkanden 

Stefan Skoglund (S) och Monica Bang Lindberg (L): Att återremittera ärendet för att ta 

fram en lista på eventuellt lämpliga lokaler för ändamålet som skulle kunna hyras ut 

samt att undersöka om kommunens studieförbund, föreningar eller fastighetsägare 

skulle kunna vara behjälpliga med lokaler för ändamålet. 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera det i 

enlighet med Stefan Skoglunds (S) yrkande och finner kommunstyrelsen besluta att 

återremittera ärendet. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att återremittera ärendet för att ta fram en lista på eventuellt lämpliga lokaler för 

ändamålet som skulle kunna hyras ut, samt 

 

att undersöka om kommunens studieförbund, föreningar eller fastighetsägare skulle 

kunna vara behjälpliga med lokaler för ändamålet. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 45 Dnr KS 2021/00171 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer 
Hasslebäck (UP) om att utveckla och ta tillvara på möjligheter 
för att bli ett fantastiskt besöksmål 

Sammanfattning 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) har inkommit med motion 

om att flytta nuvarande ställplats för campingfordon till Skeppsviken och att upprätta 

ställplats för husbilar på gamla trävaruhandeln i Ljungskile, Ljungs-Hälle 1:20. 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som berett ärendet. Nämnden 

skriver i sitt yttrande att det tidigare har utretts om Skeppsviken skulle kunna fungera 

som en ställplats men att det krävs detaljplaneändring samt större kostnader för att dra 

VA-ledningar till området. En terrassering av området för att få möjlighet att inrymma 

ca 30 husbilar skulle även vara mycket kostsam. Fler vanliga parkeringsplatser behöver 

också skapas vid ett anläggande av ställplatsområde Ett annat alternativ på 

ställplatsområde vid Gustavsberg har tagits fram och en förstudie har genomförts. 

Samhällsbyggnadsnämnden har givit igångsättningsbeslut och det finns en avsatt 

investeringsram i flerårsplanen 2022-2024. Som komplement till ställplatsen i 

Gustavsberg kommer även ett fåtal enklare husbilsplatser eventuellt förberedas vid 

Skeppsviken, Svenskholmen eller nuvarande plats vid museet. Det föreslås även i 

motionen att området vid Ljungskiles gamla trävaruaffär skulle kunna nyttjas till 

uppställningsplats till dess att man beslutat vad som ska hända med området. Det 

kommer krävas stabiliserande åtgärder och belastningsrestriktioner är rekommenderat. 

Efter att nuvarande byggnad har rivits kan det eventuellt ge utrymme åt en tillfällig 

ställplats. Ljungskile segelsällskap har under en tid haft husbilsuppställning på sin 

arrenderade mark och har uttryckt en vilja att fortsätta med detta om de kan erhålla en 

längre arrendetid. Detta bedöms som ett lämpligare alternativ än en av kommunen 

tillfällig iordningställd ställplats. Nämnden föreslår med ovan att motionen ska anses 

besvarad. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-02.  

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-01-25 § 28. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-29.  

Förstudie ställplats Gustavsberg 2021-10-11.  

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag §448, 2021-11-11. 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP).  

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP): Bifall till motionen. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Christer Hasslebäcks 

(UP) m.fl. yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 45 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att med ovan anse motionen besvarad.  

Reservation 

Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

 

Protokollsanteckning 

Kent Andreasson (UP) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

För Uddevallapartiet är det också viktigt att Ställplatser finns i närheten till centrum  

som ett sätt att stärka upp handel både i Ljungskile och Uddevalla. I förslaget att bygga  

Ställplatser vid Skeppsviken skulle också en servicebyggnad med toalett kunna förbättra  

servicen för badande och friluftsliv. Samhällsbyggnadsförvaltningen motsätter sig  

Ställplatsen pga Skateramp och avsaknad av VA vilket vi tycker är märkligt när  

skaterampen är en tillfällig lösning och att VA lösningar finns på platsen efter det 

gamla caféet.  

 

När det gäller Ställplatser i Ljungskile som också är en del i motionen och  

efterfrågat, ser vi att marklösningen som förvaltningen nämner, att föra diskussion med  

Ljungskile segelsällskap om ett förlängt arrende för ställplatser är ett bra alternativ till  

f.d. trävaruaffären, men som tyvärr inte är genomfört ännu. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr KS 2022/00081 

Begäran från kultur och fritidsnämnden om ökad 
investeringsram och driftsram avseende omklädningsrum på 
Bodele 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med begäran om utökad investerings- och 

driftram för uppförande av omklädningsrum på Bodele på grund av ökade 

byggkostnader. Under 2021 beviljade kommunfullmäktige utökning av 

investeringsbudgeten i samband med uppförande av en stadigvarande byggnad avseende 

omklädningsrum på Bodele till 5,7 mkr. Kommunfullmäktige beslutade även att kultur 

och fritidsnämndens driftkostnader om totalt 450 tkr finansieras utöver budget och 

belastar 2022 års resultat. Den kalkyl som lades fram som grund till ovan beslut har 

visat sig inaktuell sett till de markanta prisuppgångar som skett under det gångna året. 

Byggpriserna har stigit kraftigt och även kostnader för el, tele samt varmgrund av 

betong har ökat vilket gjort att tidigare kalkyl är i underkant sett till reell prisutveckling. 

Projektet omfattar en stadigvarande byggnad med sex nya omklädningsrum, 

omklädning för domare som tillika är tillgänglighetsanpassat samt tre publika toaletter 

varav en är tillgänglighetsanpassad.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-02.  

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-01-19 § 16.  

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-01-07.  

Kalkyl Bodele, nybyggnad, 2022-01-05.  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-10-13 § 212.  

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-08-17. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att bifalla kultur- och fritidsnämndens begäran om att öka av investeringsramen med 

1,7 mkr till total investeringsram om 7,4 mkr, för att möjliggöra nya omklädningsrum 

till Bodeles fotbollsplaner, att finansiering ska ske inom befintlig investeringsram,  

 

att kultur- och fritidsnämndens driftbudget utökas med 90 tkr och belastar årets resultat 

2022.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr KS 2021/00731 

Försäljning av industrimark på fastigheterna Kuröd 4:35  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger fastigheten Kuröd 4:35 på Lillesjö industriområde. Marken är 

planlagd för industriändamål och är till viss del hårdgjord men större delen av området 

är kuperad terräng som kräver exploateringsåtgärder som sprängning och uppfyllnad. 

Under 2021 inkom en ansökan om köp inom området från Fratera, nedan kallad 

köparen, tillsammans med Scandinavian Enviro Systems AB, nedan kallad 

verksamhetsutövaren.  

Köparen hyr ut och förvaltar industrilokaler till olika verksamheter på Lillesjö, bland 

annat PLX padel, Rybergs Charkuteri, Orkla m.fl. Köparen avser att köpa mark inom 

Lillesjö industriområde för att iordningsställa industrimark, anlägga en fullskalig 

återvinningsanläggning (samförbränningsanläggning) och hyra ut till 

verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövaren är ledande inom återvinningsteknologin 

med en stor expansionsplan som siktar på att till 2030 etablera en återvinningskapacitet 

för uttjänta däck på totalt 900 000 ton. Verksamheten som ska ske på fastigheten är 

tillståndspliktig och en tillståndsansökan enligt miljöbalken avseende anläggning för 

materialåtervinning från däck har sökts. Anläggningen planeras att stå färdig senast vid 

årsskiftet 2023/2024.  

Ett köpekontrakt har upprättats där Uddevalla kommun överlåter cirka 30 000 kvm 

industrimark till köparen. Priset för marken är överenskommet till 260 kr/kvm där priset 

har utgått från en extern marknadsvärdering. 

Köparen förbinder sig att inom 12 månader, från beviljat miljötillstånd, iordningsställa 

markytan och påbörja byggnationen. Skulle byggnadsskyldigheten inte ha fullgjorts i 

önskad utsträckning innan utsatt tid äger kommunen rätt att häva köpet.  

Fastigheten ska styckas av från Kuröd 4:35 och Köparen står för förrättningskostnaden. 

Exakt tomtutformning är inte fastställd ännu och behöver anpassas till kommande väg 

inkl.diken med dagvattenhantering i pågående detaljplan för ny vägsträckning mellan 

Björbäck och Lillesjö. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-10 

Köpekontrakt del av Kuröd 4:35, 2022-02-10 

Avstyckningskarta och principskiss för byggnation, 2022-02-10 

Översiktskarta, 2022-02-10 

Orienteringskarta Lillesjö industriområde, 2022-02-10 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 47 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 att godkänna upprättat köpekontrakt gällande del av Kuröd 4:35. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 48 Dnr KS 2021/00381 

Översyn och revidering av generellt ägardirektiv för Uddevalla 
kommuns direkt och indirekt helägda bolag och bolagspolicy 
för kommunala bolag  

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 49 Dnr KS 2021/00379 

Översyn och revidering av ägardirektiv och bolagsordning för 
Uddevalla Hamnterminal AB och dotterbolaget Swanfalk 
Shipping AB 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50 Dnr KS 2021/00380 

Översyn och revidering av specifikt ägardirektiv och 
bolagsordning för Uddevalla Energi AB och dotterbolag 
Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB, 
Uddevalla Kraft AB och Bohusgas AB  

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde.  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Dnr KS 2021/00378 

Översyn och revidering av specifikt ägardirektiv och 
bolagsordning för Uddevalla Turism AB  

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 Dnr KS 2021/00377 

Översyn och revidering av specifikt ägardirektiv och 
bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB  

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 Dnr KS 2022/00105 

Översyn och revidering av specifikt ägardirektiv och 
bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB och dotterbolaget 
Lysekils Busstrafik AB 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde.  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 54 Dnr KS 2021/00348 

Antagande av energi- och klimatplan, uppdrag från 
kommunfullmäktige  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-11 att ge uppdrag till kommunstyrelsen att ta 

fram en Energi- och klimatplan för Uddevalla kommun. Ett förslag på Energi- och 

klimatplan har tagits fram. Den avser energianvändning och klimatpåverkan inom 

kommunens territorium, kommunens verksamhet samt bolag. Planen består av två delar. 

Den ena delen består av omvärldsanalys och megatrender, nuläget för Uddevalla 

kommun samt övergripande energi- och klimatmål, framtidsbild 2030 inom tre utvalda 

områden. Den andra delen är en åtgärdsplan som utgår från de tre framtidsbilderna 

2030. Åtgärdsplanen beskriver vad som ska genomföras och vem som har 

samordningsansvar. Åtgärdsplanen följas upp, utvärderas och justeras årligen. Nya 

åtgärdsförslag tas vid behov fram, då det ständigt sker en förändring i omvärlden som 

kan påverkar åtgärderna.  

Förslaget har varit på remiss till samtliga nämnder, helägda kommunala bolag och 

politiska partier. Inkomna remissvar visar att man ställer sig bakom förslaget på energi- 

och klimatplan med tillhörande åtgärdsplan. Synpunkter har beaktats och gett ytterligare 

inspel i planen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-28 

Energi- och klimatplan för Uddevalla kommun 2022 

Åtgärdsplan tillhörande energi- och klimatplan 

Sammanställning remissvar energi- och klimatplan 

Slutrapport – Beräkning av koldioxidutsläpp 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C) och Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

att anta energi- och klimatplan med tillhörande åtgärdsplan, 

att kommunstyrelsen årligen ska följa upp, utvärdera och eventuellt föreslå justeringar 

av åtgärdsplanen, 

att nämnderna årligen, i samband med budgetdialogen, ska beakta åtgärdsplanen.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 Dnr KS 2022/00103 

Avgifter avseende serveringstillstånd, tillstånd för tobak och 
liknande produkter samt försäljning av folköl, receptfria 
läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 

Sammanfattning 

Socialnämnden har inkommit med förslag om att behålla nuvarande avgifter för 

serveringstillstånd, tillstånd för tobak och liknande produkter samt försäljning av folköl, 

receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare oförändrade. 

Avgifterna fastställdes senast av kommunfullmäktige 2019-04-10 för perioden 2019-

2021. Kommunfullmäktige har således att fatta ett nytt beslut. Avgifterna föreslås gälla 

från och med år 2022 och tills vidare Kommunstyrelsen har berett ett ärende om 

nedsättning av vissa avgifter i syfte att minska de negativa effekterna av covid 19 för 

näringslivet. Däribland finns förslag om att årsavgifter för serveringstillstånd, fast och 

rörlig avgift, ska vara noll kronor år 2022. Ärendet är kungjort till kommunfullmäktiges 

sammanträde den 9 februari. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-08.  

Socialnämndens protokoll 2022-01-19 § 15.  

Socialtjänstens utredning 2022-01-17, med tabell 1-4 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att årsavgifterna för serveringstillstånd behålls oförändrade enligt tabell 1,  

 

att övriga avgifter för serveringstillstånd behålls oförändrade enligt tabell 2,  

 

att årsavgifterna för tobakstillstånd behålls oförändrade enligt tabell 3,  

 

att övriga avgifter för tobakstillstånd behålls oförändrade enligt tabell 3,  

 

att avgifterna för övriga produkter (folköl, läkemedel och e-cigaretter) behålls 

oförändrade enligt tabell 4, samt 

 

att samtliga avgifter gäller från och med 2022 och tills vidare med undantag av 

årsavgifter för serveringstillstånd, fast och rörlig avgift, som ska vara noll kronor år 

2022.  

Jäv 

Christer Hasslebäck (UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP) anmäler jäv och deltar inte 

i vare sig överläggningar eller beslut i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 56 Dnr KS 2022/00051 

Uppföljning av samverkansavtal med Norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 2021 avseende lokalt folkhälsoarbete samt 
ekonomisk redovisning 

Sammanfattning 

Ett avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun är slutet mellan  

kommunen och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen.  

Avtalet avser samverkan och samfinansiering av gemensamma folkhälsoinsatser i  

Uddevalla under åren 2020-2023. Enligt avtalet ska en redovisning sammanställas  

senast 25 januari varje år och sedan tillhandahållas Hälso- och sjukvårdsnämnden.  

 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun ska stå bakom uppföljningen.  

En uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2021 har  

sammanställts utifrån regionens mall. Uppföljningen beskriver Hälsopolitiska rådets  

arbete under 2021 samt de insatser som erhållit utvecklingsmedel från Hälsopolitiska  

rådet. Under 2021 har Hälsopolitiska rådets arbete utgått från det övergripande målet att  

förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa samt utifrån inriktningen att  

ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god start i livet genom en trygg och  

utvecklande uppväxt, och till fullföljda studier som en grundsten för fortsatt utveckling  

och hälsa genom livet. Att främja inkludering och delaktighet har också varit ett  

prioriterat målområde. Corona har påverkat möjligheterna att genomföra projekt och  

aktiviteter som varit planerade och året slutade därmed på ett överskott på regionens  

finansiering av avtalet med 358 tkr varav 205 tkr är knutna till två projekt som behåller  

medlen inom ramen för sina projekt under 2022. Överskottet överförs till 2022 i  

enlighet med samverkansavtal och beslut.  

 

Hälsopolitiska rådets budget för 2022 har korrigerats utifrån det faktiska bokslutet. 

Beslutsunderlag 

Hälsopolitiska rådets protokoll, 2022-01-27 § 3 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-19 

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 mellan norra hälso- och  

sjukvårdsnämnden och Uddevalla kommun  

Uppföljning av samverkansavtal med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 2021  

avseende lokalt folkhälsoarbete  

Uppföljning av ekonomi för samverkansavtal inom folkhälsa, 2021 

Hälsopolitiska rådets budget 2022, korrigerad 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna uppföljningen av samverkansavtalet 2021 och den ekonomiska  

uppföljningen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 57 Dnr KS 2021/00673 

Inriktningsdokument för Hälsokällan 2022 - 2025 

Sammanfattning 

Hälsokällans grundläggande uppdrag regleras via avtal mellan Fyrbodals  

kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och merparten av Fyrbodals kommuner.  

Det finns också ett fyraårigt inriktningsdokument som mer i detalj beskriver arbetssätt  

och fokus för Hälsokällan. Det tidigare inriktningsdokumntet har löpt ut varför ett  

förslag till inriktningsdokument för åren 2022–2025 tagits fram. Förslaget bygger i  

huvudsak på nu gällande dokument då det bedömts vara fortsatt relevant och bygger på  

långsiktigt arbete som bör fortsätta även kommande fyraårsperiod. De områden som  

föreslås vara Hälsokällans fokus för 2022–2025 är: Psykisk hälsa, Våldsprevention,  

Fullföljda studier, Integration och Samspel, sexualitet och relationer. Målen för  

verksamheten ska vara att nå viktiga vuxna som möter barn och unga i åldern 0–20 år  

samt att verka för en god geografisk spridning i Fyrbodal. Syftet är att skapa  

förutsättningar för god, jämlik och jämställd hälsa hos alla barn och unga i Fyrbodal. De  

arbetssätt som ska användas är omvärldsbevakning, kompetensutveckling, processtöd,  

metodutveckling, nätverksarbete och möten med barn och ungdomar.  

 

Förbundsdirektionen Fyrbodal har beslutat att rekommendera kommunerna att  

godkänns inriktningsdokumntet för hälsokällan för åren 2022–2025. 

Beslutsunderlag 

Hälsopolitiska rådets protokoll, 2022-01-27 § 5 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-19  

Inriktningsdokument Hälsokällan 2022–2025  

Protokollsutdrag Förbundsdirektionen 2021-10-28 § 89  

Tjänsteskrivelse Fyrbodals kommunalförbund 2021-09-21 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna inriktningsdokument Hälsokällan, för åren 2022-2025. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 58 Dnr KS 2022/00084 

Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2021. 

Verksamhetsberättelsen innehåller ekonomiskt utfall för verksamheterna och 

uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges styrkort. Resultatet uppgår 

till 3,8 mkr, där intäkterna respektive kostnaderna uppvisar en budgetavvikelse på 

1,9 mkr vardera. Stadsutvecklingen har en budgetavvikelse på -12,6 mkr som beror 

främst på Rimnersvallen. Övriga verksamheter visar 16,4 mkr genom flera orsaker. Här 

kan nämnas lägre kostnader än budget för sociala investeringar och IOP (Idéburet 

Offentligt Partnerskap), lönekostnader, samt nytt personal- och lönesystem. I och med 

pandemin har det även varit lägre omfattning av resor, kurs och konferens. 

 

Kommundirektör Malin Krantz föredrar ärendet under sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-01.  

Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelsen. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna verksamhetsberättelsen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 59 Dnr KS 2021/00613 

Uppdrag från kommunstyrelsen att se över samt redovisa vilka 
alternativ till medlemskap i "Fairtrade City" som finns för 
kommunen att stödja rättvis och etisk handel 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret fick uppdrag från kommunstyrelsen 2021-10-27 att se över 

samt redovisa vilka alternativ till medlemskap i ”Fairtrade City” som finns för 

kommunen att stödja rättvis och etisk handel. Målsättning var att uppdraget skulle 

redovisas under första kvartalet 2022.  

Uddevalla kommun är sedan 2010 en Fairtrade City efter beslut av kommunfullmäktige. 

Fairtrade City är en diplomering av kommuner som engagerar sig för en etisk 

konsumtion och hållbar handel i linje med Agenda 2030. Att delta i Fairtrade City 

bidrar till möjligheterna att bedriva verksamhet i enlighet med kommunens 

övergripande miljömål, framför allt mål 1 Uppmuntra och inspirera till hållbar 

utveckling, Mål 2 Skapa förutsättningar för en hållbar livsstil och Mål 4 ställa tydliga 

miljökrav och etiska krav vid upphandling och vid inköp av varor och tjänster som 

fullmäktige har beslutat.  

Det finns idag inga andra motsvande alternativ till medlemskap och diplomering för en 

kommun än Fairtrade City.  

Ett alternativ till medlemskap i Fairtrade city, är att bibehålla de tre nya Fairtrade-mål 

som fullmäktige antog i december 2021 och att dessa följs upp regelbundet, utvärderas 

och vid behov uppdateras.  

Ett större och mer omfattande arbete för mänskliga rättigheter är att bli en MR-kommun 

(MR – Mänskliga Rättigheter).  

 

Under behandling av ärendet ajourneras sammanträdet för överläggningar inom 

partigrupperna.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-01 

Fairtrade mål 2022-2024 Kommunfullmäktige 2021-12-08 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-10-27§262 

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L) och Stefan Skoglund (S): Ändring av förslaget i 

handlingarna till följande lydelse: att godkänna redovisningen av uppdraget. 

 

Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till Monica Bang Lindbergs (L) m.fl. ändringsyrkande.  

 

Martin Pettersson (SD): Att uppdra åt kommunledningskontoret att kartlägga alternativ 

till rättvisemärkta produkter utöver Fairtrade. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 59 
 

David Sahlsten (KD) och Christer Hasslebäck (UP): Bifall till Martin Petterssons (SD) 

tilläggsyrkande.  

  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget ändringsyrkande och finner 

kommunstyrelsen bifalla detsamma. Ordföranden ställer därefter proposition på Martin 

Petterssons (SD) tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner kommunstyrelsen 

avslå tilläggsyrkandet.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen av uppdraget.  

Reservation 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

Vi ser inget egenvärde i medlemskap eller diplom på väggen utan vill främst att vi 

handlar schyssta produkter för våra skattepengar. Vill därför att 

kommunledningskontoret närmare undersöker UTZ certified och andra alternativa 

rättvisemärkningar. 

 

Protokollsanteckning 

Camilla Johansson (C) lämnar för samtliga företrädare för Liberalerna, Moderaterna, 

Centerpartiet och Socialdemokraterna följande anteckning till protokollet. 
 

Majoriteten avser att se över och utreda fler alternativ gällande olika 

rättvisemärkningar. Utifrån majoritetens strategiska plan där inriktningen är social 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 60 Dnr KS 2022/00067 

Ansökan från Uddevalla Tingsrätts Nämndemannaförening om 
kompetensutvecklingsbidrag för kommunens nämndemän i 
Uddevalla domsaga 

Sammanfattning 

Uddevalla nämndemannaförening har inkommit med ansökan om bidrag till 

kompetensutveckling för nämndemännen inom Domsagan Uddevalla kommun. 

Ansökan omfattar 500 kronor per nämndeman, vilket blir totalt 13 500 kronor för år 

2022. Föreningen skriver i ansökan att tingsrätten anordnar en obligatorisk introduktion 

på ett par timmar kvällstid, någon månad innan mandattiden påbörjas. Föreningen anser 

att det krävs mer utbildning och anordnar därför bl.a. studiebesök och föreläsningar som 

komplement till denna. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att lämna bidrag till 

föreningen, senast för verksamhetsåret 2015. Bidraget var då 300 kronor per 

nämndeman. Inför 2016 trädde en ny bestämmelse i kraft som innebär att 

nämndemännen ska genomgå en obligatorisk utbildning som anordnas av domstolen. 

Kommunstyrelsen har emellertid beslutat att även fortsättningsvis stödja föreningens 

kompetensutvecklingsinsatser. Mot bakgrund av kommunstyrelsens dåvarande 

ställningstagande föreslås att föreningens ansökan beviljas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-03.  

Ansökan från Uddevalla Tingsrätts Nämndemannaförening, 2022-01-17. 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-25 § 151. 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till förslaget i handlingarna.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att bevilja Uddevalla Tingsrätts Nämndemannaförenings ansökan om 

kompetensutvecklingsbidrag med 13 500 kronor avseende år 2022. att finansiering ska 

ske via kommunstyrelsen, politisk styrning.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 61 Dnr KS 2022/00083 

Hemställan från kultur och fritidsnämnden om godkännande av 
hyresavtal för Uddevalla stadsbibliotek 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med hemställan om godkännande av 

hyreskontrakt avseende stadsbiblioteket. Lokalerna där Stadsbiblioteket idag huserar, 

beläggs med en hyreshöjning om 1,3 miljoner kronor år 2022 i samband med att en ny 

kontraktsperiod påbörjas. Kultur och fritidsnämnden har därför begärt 1,3 miljoner 

kronor i utökat kommunbidrag vid budgetdialogen 2021-2023, vilket tilldelades 

nämnden i flerårsplan 2021-2023 Ett nytt hyresavtal mellan Uddevalla kommun och 

hyresvärden Uddevallahem är framtaget. Avtalstiden är 2022-01-01 till 2025-12-31 och 

förlängs ett år i taget om ingen av parterna säger upp det. Hyresavtalet är framtaget för 

att stadsbiblioteket ska kunna nyttja de nuvarande lokalerna fram tills det att 

verksamheten flyttar in i det nya medborgarhuset. Enligt beslut i flerårsplan 2021-2023 

ska samtliga externa hyreskontrakt med en årskostnad på minst 1 miljon kronor 

godkännas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-02.  

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-01-19 § 15.  

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-20. 

Hyresavtal för Knape 24 mellan Uddevalla kommun och Bostadsstiftelsen 

Uddevallahem. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna hyreskontrakt med nummer 142-4028, Knape 24. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 62 Dnr KS 2022/00050 

Antagande av vägledande bestämmelser för ekonomiskt 
bistånd 2022 

Sammanfattning 

Från och med februari 2020 övertog kommunstyrelsen ansvaret för försörjningsstöd, 

förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet från socialnämnden. 

Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd är ett komplement till 

delegationsordningen och innehåller de riktlinjer och regler som gäller vid prövning av 

rätten till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen mm. Även vägledande 

bestämmelser innehåller delegationer. Tillsammans med skäliga kostnader för vissa 

andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av 

regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som 

riksnormen ska täcka. Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga 

kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma 

hushållskostnaderna. Riksnormen har sedan flera år tillämpats i Uddevalla. 

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2022-02-01 § 4 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-11. 

Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2022-03-01. 

Förändringar i vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2022. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2022. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 63 Dnr KS 2020/00106 

Initiativ till IOP-avtal, Idéburet Offentligt Partnerskap, mellan 
Uddevalla Open Parasport och Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Föreningen Uddevalla Open Parasport har inkommit med initiativ om Idéburet 

Offentligt Partnerskap med Uddevalla kommun med syfte att öka den fysiska aktiviteten 

bland personer med funktionsnedsättning.  

Ett förslag till överenskommelse har upprättats innebärande att Uddevalla kommun 

bidrar med 534 tkr samt möjliggör informationsinsatser m.m. till personer med 

funktionsnedsättning i kommunala verksamheter. Överenskommelsen gäller under ett 

års tid med möjlighet till förlängning. En budget är upprättad och återfinns i 

överenskommelsen. 

Föreningen Uddevalla Open Parasport kommer enligt överenskommelsen att anställa en 

idrottskonsulent för bl.a. genomförande av informationsinsatser riktat till både personal 

i kommunala verksamheter och till personer med funktionsnedsättning, samordna 

arbetet kring den kontinuerliga prova-på-verksamhet och stimulera till att använda 

metoder för att nå en hållbar utveckling inom parasporten. Konsulenten ges handledning 

i sitt uppdrag genom Föreningen Uddevalla Open Parasport och har tätt samarbete med 

företrädare för föreningen, dess medlemsföreningar, RF Sisu samt med kommunens 

berörda verksamheter. 

Föreningen Uddevalla Open Parasport är en ideell förening och har till ändamål att 

bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och 

värdegrund, med särskild inriktning att bedriva parasport för främjande av utveckling, 

utbildning, rehabilitering och habilitering hos barn, ungdomar och vuxna med 

funktionsnedsättning. 

Finansiering föreslås ske ur den centrala budgetposten för IOP. 

Den politiska styrgruppen för IOP som är arbetsmarknads- och integrationsutskottets 

presidium, har ställt sig bakom ett ingående av överenskommelsen.  

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2022-02-01 § 3. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-26. 

Förslag till Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Uddevalla Open Parasport. 

Initiativ till IOP-avtal mellan Uddevalla Open Parasport och Uddevalla kommun. 

Broschyr Värt Mer, ”ekonomiskt diskussionsunderlag kring det samhällsekonomiska 

värdet av att personer med funktionsnedsättningar tränar…” 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): Att kommunstyrelsen ska få en redovisning av utfallet av 

IOP-avtalet innan beslut fattas om en eventuell förlängning.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 63 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen 

bifalla detsamma. Ordföranden ställer därefter proposition på Christer Hasslebäcks (UP) 

tilläggsyrkande mot att avslå detsamma och finner kommunstyrelsen avslå 

tilläggsyrkandet.   

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ingå Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Uddevalla Open Parasport enligt 

upprättat förslag, 

att finansiering ska ske via budgetposten ”sociala investeringsmedel och IOP”. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 64 Dnr KS 2022/00049 

Verksamhetsberättelse 2021 för arbetsmarknads-och 
integrationsutskottet 

Sammanfattning 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets uppdrag är samordning och utveckling av 

verksamheter som berör arbetsmarknad, försörjningsstöd, vuxenutbildning och 

integrationsverksamhet. Utskottet ska inte ta över beslutsfunktionen från respektive 

linjeorganisation. Dessa bestämmelser reviderades den 26 augusti 2020. Samtidigt 

minskades antal ledamöter ner från 11 till nuvarande nio. Utskottet har haft 10 möten 

under året, varav två har varit heldagsmöten. Utskottet har under året behandlat 26 

beslutsärenden och 40 informationer. 21 av informationerna har getts enligt antaget 

Årshjul (tematiska informationer varje månad), övriga 19 informationer har initierats 

löpande under året. 

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2022-02-01 § 5 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-10. 

Verksamhetsberättelse arbetsmarknads-och integrationsutskottet år 2021. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna arbetsmarknads-och integrationsutskottets verksamhetsberättelse 2021. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 65 Dnr KS 2021/00335 

Markanvisningsavtal för verksamhetsmark Kuröd 4:35 

Sammanfattning 

Pågående detaljplan för del av Björbäck 1:45 m.fl. syftar till att möjliggöra för ny 

vägsträckning mellan Björbäck och Lillesjö industriområde som ska avlasta väg 172. 

Detaljplanen ska även möjliggöra för ny kvartersmark för industriändamål. 2021-06-14 

inkom en ansökan om direktanvisning för del av Kuröd 4:35 från Fratera Fastigheter 

Lillesjö AB, nedan kallad exploatören. Exploatören hyr ut och förvaltar industrilokaler 

till olika verksamheter på Lillesjö, bland annat PLX padel, Rybergs Charkuteri, Orkla 

m.fl. De har nu behov av att utöka sina lokaler för nya verksamheter och är i behov av 

mer mark. Markanvisningsavtal ger exploatören ensamrätt till och med 2023-12-31 att 

förhandla med kommunen om exploatering och markförvärv av del av fastigheten 

Kuröd 4:35. För markanvisningsområdet gäller idag detaljplan (1485K-P2005/5) som 

anger ändamål allmän plats, natur. Kommunen står för alla kostnader förenade med 

upprättandet av detaljplanen och planavgift tas ut av exploatören i bygglovet. Innan 

detaljplanen antas ska ett marköverlåtelseavtal som reglerar köpeskilling, parternas 

ansvar och åtaganden upprättas mellan parterna. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-03. 

Markanvisningsavtal, 2022-02-01  

Översiktskarta, 2022-02-03 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna markanvisningsavtal upprättat mellan Fratera Fastigheter Lillesjö AB och 

Uddevalla kommun. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 66 Dnr KS 2021/00738 

Beslut om fas två enligt partneringkontrakt, detaljprojektering 
och byggnation, Rimnersvallen 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-13 om renovering, tillgänglighetsanpassning 

och standardhöjning av Rimnersvallen vilket innebär att arenan ska hålla SM-standard, 

Superettan-standard och vara fullt ut tillgänglighetsanpassad för både utövare och 

publik.Den totala projektkostnaden som inkluderar rivning och direktavskrivningar 

beräknades till 240 mkr, varav 205 mkr för investeringen och 35 mkr för rivning och 

direktavskrivningar. Kommunfullmäktige beslutade också att enligt entreprenadkontrakt 

med Peab avropa Fas 1 (projekteringsfasen) samt att överlåta åt kommunstyrelsen att 

besluta om Fas 2 (produktion, överlämning och garanti) i projektet. Detta såvida 

kalkylen inte visar på kostnader överstigande ramen om 10 procent. 

En uppdaterad kostnadsbedömning är gjord 2022-02-11 vilket innebär en total 

projektkostnad på 247 mkr varav 222 mkr är investering. Byggkostnaderna beräknas 

öka något framför allt på grund av prishöjningar på stål och betong. Dock är 

rivningskostnaden lägre än tidigare bedömning. Förändringen i kostnadsbedömning från 

beslutad investeringsram och projektkostnad är inom 10 procent avvikelse.Investeringen 

beräknas generera 10,1 mkr/år i ökande kostnader för kultur och fritidsnämnden. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till övergång till Fas 2. Projektet följer tidplanen 

och beslut om fas 2 fattas under februari månad förväntas Rimnersvallen stå klar hösten 

2023.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-15. 

3D-bilder, Rimnersvallen. 

Entreprenadkontrakt 2021-09-06, Rimnersvallen, Peab. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avropa Fas 2 enligt entreprenadkontrakt 2021-09-06, 

att överlåta åt kommundirektören att teckna kontrakt med Peab Sverige AB i enlighet 

med avrop fas 2. 

 

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

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 66 

Protokollsanteckning 

David Sahlsten (KD) och Rolf Carlson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Vi har tidigare i processen påpekat att detta ärende är felaktigt hanterat. Helhetssynen 

över området saknas.  

 

Då vår önskan om helhetsgrepp inte fick genomslag är det nu upp till majoriteten att ta 

ansvarar för den fortsatta processen. Vi har en oro att det projekt som i grunden är 

överdimensionerat och nu dessutom med aviserade fördyrningar binder kapital i en fast 

anläggning. Detta leder till en ökad risk för höjda hyror och som därmed kommer 

begränsa föreningslivets möjligheter att utvecklas. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 67 Dnr KS 2022/00071 

Fråga från kommunens revisorer om uppföljning av 
måluppfyllelse för verksamhetsmässiga mått 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges styrkort innehåller 19 mått, varav 16 verksamhetsmässiga mått 

och 3 finansiella mått. Måtten i styrkortet ska rapporteras i kommunens två 

delårsrapporter samt i årsredovisningen. En bedömning om förväntad prognos ska göras 

på de verksamhetsmässiga mått som har en siffra sedan tidigare. Prognosen ska 

redogöra för om målsättningen om en förbättring kommer att nås eller inte nås. Om det 

finns mått vars målsättningar bedöms svåra att förbättra under året ska det tydligt 

framgå i kommentaren. Ansvarig nämnd ska i kommentarerna redogör för hur de 

arbetar för att nå den bedömda prognosen. Denna beskrivning utgör underlag för att 

kommunstyrelsens förvaltnings bedömning av respektive måtts prognos är tydlig, 

transparent och håller en tillräcklig kvalitet. KF mått som en nämnd ansvarar för finns i 

VUV-IT på nämndens styrkort. I VUV-IT finns anvisningar om vilken nämnd som är 

ansvarig för siffer-, analys och kommentarsredovisning. KF mått som fler än en nämnd 

kommenterar på finns i VUV-IT på nämndens styrkort.  

 

Varje mått innehåller beskrivning och rutiner som tydliggör vilken nämnd som ska göra 

siffer-, analys och kommentarsredovisning. Inför varje rapporteringstillfälle utfärdas 

anvisningar och tidplan för nämndernas rapportering. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-10  

Anvisningar för nämndernas delårsrapportering VuV-IT 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att lämna ovanstående beskrivning samt bifogade anvisning som svar på frågan från 

kommunens revisorer. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 68 Dnr KS 2021/00692 

Remiss från Fyrbodals kommunalförbund om förslag till 
Näringslivsstrategi 2030 

Sammanfattning 

Uddevalla kommuns sammanfattande svar utgår från kommunalförbundets roll, att 

kunna samla och tillsammans med kommuner också kunna avgöra och resurssätta 

gemensamma satsningar, som både gynnar helheten, men också de enskilda 

kommunernas möjlighet att ingå ett gemensamt näringslivsarbete. Uddevalla kommun 

stödjer strategins övergripande ambition, dvs att kunna bidra till ett hållbart näringsliv, 

med kapacitet att kunna arbeta med nödvändig cirkulär omställning. Fyrbodals 

kommunalförbunds förslag är i stora delar relevant för uppdraget, men oklart hur 

förbundet fortsättningsvis skall arbeta med så många fokusområden. Erfarenheterna i 

förbundets historia var visat bräckligheter i detta tidigare. Dock är det tre saker som 

sticker ut och förtydligas via Uddevalla kommuns remissvar. Det mest oklara är 

tillkomsten av begreppet Business Region West och dess förhållande till 

kommunalförbundets övriga verksamhet. Närmsta liknelse är BRG, Business Region 

Göteborg, en egen organisatorisk verksamhet, skild från GR, Göteborgsregionens 

kommunalförbund. Vilka ambitioner, ekonomiska konsekvenser, bemanning mm. avser 

detta nya verksamhetsnamn och en otydlighet finns också för motivet till 

namnet/verksamheten. Det andra är strategins utpekande av utvecklingsnoder, utan att 

med ett ord kunna peka på Uddevallas roll i utvecklingsarbetet, då kommunen helt 

exkluderas i detta sammanhang. Hur har dessa formulerats? Till detta rekommenderas 

en tydligare och öppnare skrivning, som lever i en föränderlighet så att strategin främjar 

nya initiativ där alla kommuner kan och skall beredas plats. Det tredje är att det 

fortfarande är svårt att förstå, varför infrastruktur, som tillgodoser näringsliv och 

invånares rörlighet utelämnas i strategin. Exempelvis är Fyrbodals hamnar helt 

avgörande för många av våra företags överlevnad, då den är avgörande just för 

affärsverksamheter, både export och importindustrin. På samma sätt är rörlighet för 

invånare det bästa sättet för företagare att öka sin strategiska kompetensförsörjning och 

samtidigt den bästa förutsättningen för våra invånare att få tillgång till arbete. Fyrbodals 

kommunalförbund måste arbeta för medlemskommunernas förutsättningar för ett 

hållbart näringsliv i en näringslivsstrategi och inte isolerat och styrt i gängse 

regionstrukturer.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-07  

Remiss från Fyrbodals Kommunalförbund 2021-11-25  

Följebrev från Fyrbodals Kommunalförbund 2021-11-25 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att förtydliganden krävs över den nämnda verksamheten Business Region West, vilken 

skall motiveras och förtydligas, både vad gäller verksamhetsomfattning och 

resursfrågor, 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 68 

 

att skrivningen om utvecklingsnoder skall gynna alla medlemskommuner och vara 

öppen för nya initiativ under handlingsplanens gällande, 

 

att i övrigt godkänna remissvaret till Fyrbodals kommunalförbund. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 69 Dnr KS 2022/00106 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, 
införande av delegation för försäljning av tomtmark för 
villabebyggelse 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har med verkan från och med 2022-01-01 överfört ansvaret för 

köp och försäljning av mark från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.  

Samhällsbyggnadsnämnden hade i sin delegationsordning en punkt med lydelsen 

”Försälja tomtmark till enskild för villabebyggelse i enlighet med nämndens beslut om 

prisintervall vilket uppdateras efter marknadsvärde.” Kommunledningskontoret föreslår 

att motsvarande punkt förs in i kommunstyrelsens delegationsordning. Delegationen 

föreslås vara till förvaltningschef (FC) med rätt att vidaredelegera. (tänkt delegat är 

MEX; mark- och exploateringsingenjör vid samhällsbyggnadsförvaltningen).  

Delegationen föreslås införas i avsnitt Allmänna ärenden, övrigt. 

Det pågår försäljning av kommunala tomter på området Sundsstrand. För dessa har 

samhällsbyggnadsnämnden fastställt ett prisintervall vilket föreslås tillämpas även när 

beslut om försäljning av kvarvarande tomter fattas på kommunstyrelsens vägnar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-15. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att i kommunstyrelsens delegationsordning, avsnitt Allmänna ärenden, övrigt införa en 

ny punkt (punkt 34) med följande lydelse och delegat: 

Försälja tomtmark till enskild för villabebyggelse i enlighet med kommunstyrelsens 

beslut om prisintervall vilket uppdateras efter marknadsvärde. 

Delegat ska vara förvaltningschef (FC) med rätt att vidaredelegera. 

att av samhällsbyggnadsnämnden fastställt prisintervall för pågående försäljning på 

Sundsstrand fortsatt ska tillämpas för kvarvarande tomter.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 70 Dnr KS 2021/00732 

Revidering av förutsättningar för budgetdialogen 2022 inför 
flerårsplan 2023-2025 med budget 2023 

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av kommunsektorns ekonomi är att  

ekonomin är relativt stark. Pandemin är dock långt ifrån över och det är svårt att  

överblicka dess långsiktiga konsekvenser. I västvärldens länder har det genomförts  

omfattande insatser för att dämpa pandemins påverkan på ekonomin. Centralbankernas  

styrräntor har sänkts och programmen av kvantitativa lättnader har utökats. Regeringar  

har sjösatt omfattande krisåtgärder och bedrivit en expansiv finanspolitik. Även den  

svenska staten har bidragit och bidrar med omfattande stimulanser, vilket bidragit till  

den kraftiga ekonomiska återhämtningen.  

 

Dock behöver kommunens planeringsförutsättningar inför kommande flerårsplan 

revideras jämfört med utskicket i januari. Orsaken är att SKR tillsammans med 

arbetstagarorganisationer har förhandlat fram ett nytt pensionsavtal, vilket enligt senaste 

beräkningarna medför att kommunens pensionskostnader ökar kraftigt jämfört med 

tidigare prognoser, ökningen är som störst inför 2023 med drygt 55 mkr. Den kraftiga 

ökningen av pensionskostnaderna medför att kommunens tidigare relativt gynnsamma 

ekonomiska läge inför kommande flerårsplan försämras. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-14 

Bilaga 1 – Förutsättningar inför flerårsplan 2023-2025 med budget 2023, version 3 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna förutsättningarna inför budgetdialogen 2022. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 71 Dnr KS 2021/00705 

Remiss från Trafikverket om förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har möjligheten att i ett remissvar, kommentera och beskriva 

upplevelsen av nationell transportplan 2022–2033, med dess prioriteringar, 

bristbeskrivningar och utvecklingsbehov. Utgångspunkten är de transportpolitiska 

målen inklusive klimatmålen, vilka sedan omsätts av Trafikverket i förslaget till 

handlingsplan. Planen kan sammanfattas med kostnadsfördyringar, finansiering av 

pågående projekt och minimerat utrymme för nya satsningar. Förhållandet i 

ovanstående beskrivning ger fokus på underhåll, både för väg och järnväg. Bohusbanans 

framtida roll utmanas återigen, vilket leder till behov att se över både godstransporter 

och persontransporter i Västsverige. Lysekilsbanan, som är nedläggningshotad, upplevs 

av Försvarsmakten som viktig att bevara. Ett vidmakthållande av befintliga regionala 

järnvägar måste tillgodoses, då dessa stödjer Västsveriges sjöfarts- och 

beredskapskapacitet. Då investeringsutrymmet för nya satsningar är kraftigt 

begränsande beroende på pågående projekt och underhållsbehov, rekommenderas staten 

att ge förutsättning för externfinansierade investeringar inom ramen för begreppet 

alternativ finansiering. I detta fall avses inte statens upplånande utanför anslaget, utan 

finansiering via externa medel och intäktsbaserad återbetalning av investering, med 

jämförelse Öresundsbron och/eller Arlandabanan. Genom ett ökat nyttjande av 

sjöfartstransporter, Inre vattenvägar, IVV till en kompletterande nod, Uddevalla hamn, 

förstärks Trafikverkets nuvarande uppdrag. Som en del av Fehrman Belt uppgörelsen, 

har Trafikverket uppdraget att utveckla konstruktiva och miljömässiga avlastningar av 

gods på väg till sjöfart. Uppdraget är kopplat till åtgärderna, Skandiaporten, i Göteborgs 

hamn och den utmaning som finns för att förflytta mer gods från väg till sjöfart och 

järnväg. Ett behov finns att i transportplanen förtydliga satsningen på internationell 

hopkoppling och olika möjligheter att uppnå ökad gränskryssande järnvägstrafik i 

Västsverige. Svenska staten bör uppmuntra initiativ utanför dagens kölista i Nationell 

Transportplan, som bidrar till ökad framgång i både gods och persontransporter. OECD 

rekommenderar svenska staten att utveckla höghastighetsförbindelse Oslo- Göteborg.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-08. 

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. 

Trafikverkets remissvarshandling 2021-11-30. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna remissvaret som Uddevalla kommuns svar. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 72 Dnr KS 2022/00124 

Uddevalla kommuns särskilda inlägg till 
infrastrukturdepartementet avseende inre vattenvägar i 
nationell trafikplan 2022-2033 

Sammanfattning 

I nuvarande arbete med Trafikverket avseende godspendel och farledsförbättring, samt  

på anmodan av Infrastrukturs departementet görs ett direkt inlägg, för att kunna möta  

den sjöfartsutveckling och de pågående projekten kring Skandiaporten i Göteborgs  

hamn i Nationell transportplan 2022–2033. Detta inspel har tagit sin utgångspunkt i hur 

den beslutade satsningen på Skandiaporten kan nå ökad framgång, genom ett ökat 

nyttjande av sjöfartstransporter, Inre vattenvägar, IVV till en kompletterande nod, 

Uddevalla hamn.  

 

Inspelet har hållits ihop av Kommunledningskontoret, tillsammans med Uddevalla  

hamn och konsultativa kompetenser kopplade till infrastrukturs utveckling i kommunen. 

Genom en förädling och utveckling av en transportnod i Uddevalla kopplat till  

Göteborgs hamn, förstärks förutsättningarna för effektivare terminalhantering och ökad  

snabb godshantering, vilket gynnar svensk exportindustri och importkapaciteten till  

Skandinavien. 

 

Uddevalla kommun har tillsammans med Uddevalla hamn ansökt om förbättrad farled  

till Trafikverket. Den tillsammans med Göteborgs hamn initialt planerade godspendeln  

direkt mellan hamnarna, kommer kunna minska lastbilstrafiken ut ur Göteborgs hamn  

med 0,8 miljoner fordon per år. 

 

Uddevalla kommun beskriver i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, både  

nuvarande brister, kopplat till nationell transportplan, förslag till väsentligt förbättrad  

transportinfrastruktur och miljöförbättrande lösningar, samt kommande behov i  

Uddevalla hamn, som ger en framgångsrik avlastning av Västsveriges landbaserade  

infrastruktur.  

 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att översända  

kommunledningskontorets tjänsteskrivelse som ett särskilt inlägg till  

infrastrukturdepartementet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-14 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att skicka kommunledningskontorets tjänsteskrivelse som ett särskilt inlägg till  

infrastrukturdepartementet. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 73 Dnr KS 2022/00005 

Information från kommunstyrelsens tjänstgörande ordförande  

Sammanfattning 

Tjänstgörande ordförande Monica Bang Lindberg (L) informerar om följande. 

 

 Genomfört möte med IK Orient angående ansökan om att arrangera svenska 

mästerskapen i friidrott 2024. Beslut om ort för arrangemanget väntas i slutet av 

mars. 

 

 Tjänstgörande ordföranden kommer besluta om att skicka in kommunens svar på 

remiss från Havs- och Vattenmyndigheten om vägledningar för kraftigt 

modifierade vatten (KMV). Beslutet följer samhällsbyggnadsnämndens beslut 

och fattas med stöd av kommunstyrelsens delegations nr 13. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 74 Dnr KS 2022/00004 

Information från kommundirektören 2022  

Sammanfattning 

Ingen information lämnas. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 75 Dnr KS 2022/00002 

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning 

I förteckningar daterade 2022-02-15 redovisas de beslut som har fattats på 

kommunstyrelsens delegering under perioden 2022-01-19—2022-02-15. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-15. 

Förteckningar över delegationsbeslut, 2022-02-15. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 76 Dnr KS 2022/00003 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga anmälningsärendena i förteckning daterad 2022-01-18 till handlingarna. 
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