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BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunstyrelsen 2021-04-28 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2021-04-30 
Anslaget tas ner 2021-05-22 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28  
 

 
Sammanträde Kommunstyrelsen  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, stadshuset, kl.11:00-14:50 med ajourneringar 

kl. 11:51-12:51 samt 14:05-14:20. 
  
Ledamöter Ingemar Samuelsson (S), Ordförande 

Monica Bang Lindberg (L), 1:e vice ordförande 

Christer Hasslebäck (UP), 2:e vice ordförande 

Roger Ekeroos (M), deltar på distans 

Camilla Johansson (C) 

David Sahlsten (KD), ej § 105-106 p.g.a. jäv 

Paula Berger (S), ej § 105-106 p.g.a. jäv, deltar på distans 

Annelie Högberg (S), deltar på distans 

David Höglund Velasquez (V), deltar på distans 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Martin Pettersson (SD) ej § 122 p.g.a. jäv 

Rolf Carlson (SD), deltar på distans 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), ej § 105-106 p.g.a. jäv, deltar på distans 

 
Tjänstgörande ersättare Niklas Moe (M) för Mikael Staxäng (M) 

Elving Andersson (C) för David Sahlsten (KD) § 105-106, deltar på 

distans 

Sonny Persson (S) för Stefan Skoglund (S), deltar på distans 

Anna-Lena Heydar (S) för Paula Berger (S) § 105-106, deltar på distans 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) för David Höglund Velasquez (V) § 97-99, 

deltar på distans 

Mattias Forseng (SD) för Martin Pettersson (SD) § 122, deltar på distans 

Kent Andreasson (UP) för Ann-Charlott Gustafsson (UP) § 105-106, 

deltar på distans. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  
Ersättare Rolf Jonsson (L), deltar på distans 

Anna-Lena Heydar (S), inkommer kl. 11:30, deltar på distans 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V), deltar på distans 

Mattias Forseng (SD), deltar på distans 

Kent Andreasson (UP), deltar på distans 

 
Övriga Mattias Salomonsson, Sweco, § 98 

Andreas Roos, avdelningschef, samhällsbyggnad, § 98 

Christine Gunnarsson, projektledare, samhällsbyggnad, 98 

Jonas Sand, projektledare, samhällsbyggnad, § 98 

Patrik Petré, strateg, kommunledningskontoret, § 98 

Robert Wahlström, utvecklare, kultur och fritid, § 99 

Peter Larsson, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 97 Dnr KS 303472  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning 

Ordförande meddelar att en informationspunkt om kommunens friluftsarbete kommer 

läggas till som ärende 3 på dagens föredragningslista.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa föredragningslistan med ordförandens tillägg. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 98 Dnr KS 312204  

Information om pågående skyfallsarbete  

Sammanfattning 

Mattias Salomonsson, Sweco, informerar kommunstyrelsen om påbörjad 

skyfallsutredning för Uddevalla kommun. Utredningen syftar till att ge bättre 

förutsättningar för stadsplanering med beaktande av de förändringar av skyfallen som 

förutses mot bakgrund av klimatförändringarna. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 99 Dnr KS 312372  

Information om kommunens friluftsarbete  

Sammanfattning 

Utvecklare Robert Wahlström informerar kommunstyrelsen om kultur och fritids arbete 

med att tillgängliggöra kommunens vandringsleder, motionsspår och naturområden 

samt att skapa större attraktivitet för dem. I samarbete med samhällsbyggnad har bland 

annat förbättrade kartor tagits fram med information om vad de olika vandringsleder 

och naturområden kan erbjuda de som vill utöva olika friluftsaktiviteter.  

 

En friluftplan håller på att utarbetats i syfte att tydliggöra och förstärka kommunens 

friluftarbete utifrån nationella mål. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 100 Dnr KS 2021/00125  

Medborgarförslag från Jonathan Holm Hjelm om att sätta in 
extra bussar under rusningstid 

Sammanfattning 

Jonathan Holm Hjelm föreslår att det ska sättas in extrabussar på stadsbussarnas linje 2 

och linje 3 under rusningstider, kl. 14-17. Idag är bussarna väldigt överfulla under 

rusningstider vilket leder till trängsel och att alla resenärer inte kommer med önskad tur. 

  

Då det är Västtrafik som ansvarar för kollektivtrafiken i Uddevalla liksom hela länet för 

övrigt, vidarebefordrar kommunledningskontoret medborgarförslaget till Västtrafik och 

till Uddevalla Omnibus som är Västtrafiks trafikoperatör i Uddevalla.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Jonathan Holm Hjelm 2021-02-18. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-17. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att med hänvisning till kommunledningskontorets åtgärd anse medborgarförslaget 

besvarat. 

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 101 Dnr KS 2019/00832  

Motion från Stefan Skoglund (S) och Cecilia Sandberg (S) om 
samlad kommunal tillsyn  

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) och Cecilia Sandberg (S) har inkommit med motion om att det 

inrättas en tillsynsorganisation på kommunövergripande nivå som samordnar den 

kommunala tillsynen.  

  

Förslaget motiveras med att kommunen har i sitt uppdrag att bedriva tillsyn av olika 

typer av verksamheter som kommunen ansvarar för. Kommunen måste kvalitetssäkra 

och följa upp den verksamheten som bedrivs i egen regi samt den kommunen har 

tillsynsansvar för, ex. pedagogisk omsorg, enskilda förskolor, entreprenaddrivna 

verksamheter, hemtjänst inom LOV. Detta för att bland annat säkerställa att 

konkurrensen sker på lika villkor. I nuläget är tillsynen organiserad under respektive 

nämnd. Motionärerna skriver att detta innebär att förvaltningen granskar sig själv vilket 

kan leda till lojalitetskonflikter och även till att objektiviteten inte blir optimal. 

  

Kommunledningskontoret bedömer att den nuvarande organisationen är i enlighet med 

kommunallagen. En förändrad organisation är därför inte motiverad av det skälet. Ett 

eventuellt införande av en ny tillsynsorganisation måste föregås av en utredning i 

samverkan med berörda nämnder. Genomförandet kommer att kräva att tjänster 

och/eller delar av tjänster flyttas från fackförvaltningarna samtidigt som viss kompetens 

måste finnas kvar. Den nya organisationen bedöms också kräva en viss administrativ 

överbyggnad och totalt sett mer resurser än i nuläget. Om kommunfullmäktige besluta 

att frågan ska utredas vidare bör beredskap för att hantera en framtida kostnadsökning 

finnas med i beräkningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-08. 

Motion från Stefan Skoglund (S) och Cecilia Sandberg (S). 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att ge kommundirektören i uppdrag att utreda frågan om samlad kommunal tillsyn, 

  

att resultaten av utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen, 

  

att med ovan anse motionen besvarad. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 102 Dnr KS 2021/00213  

Beräkningsprincip vid avgäldsberäkning för tomträtter med 
flerbostadshus 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har ett antal fastigheter upplåtna med tomträtt för flerbostadshus. 

Princip för hur de årliga tomträttsavgälderna ska beräknas vid omreglering och friköp 

beslutades av kommunfullmäktige år 2006. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att 

beräkningsprincipen uppdateras samt att avgäldsräntan anpassas till gällande praxis. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-01. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-18 § 149. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-25. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2006-06-14, beräkningsprincip avgäldsberäkning för 

tomträtter med flerbostadshus. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avgäldsräntan för tomträtter fastställs till 3%, 

  
att reglering av tomträttsavgälder för flerbostadshus sker enligt principen att 

avgäldsunderlaget är lika med 65% av marktaxeringsvärdet,  

  

att avsteg får ske från principen då det finns skäl att anta att marktaxeringsvärdet är 

missvisande. Då ska avgäldsunderlaget beslutas av samhällsbyggnadsnämnden, 

  

att friköp av tomträtter för fastigheter med flerbostadshus får ske till ett pris 

motsvarande marknadsvärde, 

  

att avgäldsprincipen gäller för tomträtter med en avgäldsperiod på 10 år, 

  

att ovan ska gälla från och med 2021-07-01 samt ersätta kommunfullmäktiges beslut 

den 14 juni 2006, § 164. 
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Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 103 Dnr KS 2021/00220  

Revidering av Avgift och regler för färdtjänst, ny 
beräkningsmodell för egenavgift för resor med färdtjänst 

Sammanfattning 

Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen har beslutat och genomfört en 

ny zonindelning om tre zoner i den allmänna kollektivtrafiken från och med den 4 

november 2020.  

  

Beslutet innebär att nuvarande prisstödsmodell med ett baspris som använts som grund 

för egenavgift för färdtjänst upphör. Uddevalla kommun måste därmed besluta om ny 

beräkningsmodell för egenavgift för färdtjänst och uppdatera ”Avgift och regler för 

färdtjänst” i Uddevalla författningssamling.  

  

Avtalet med Västtrafik om den anropsstyrda trafiken omfattar flera olika typer av resor 

där det för alla resor krävs ett av kommunens färdtjänsthandläggare beviljat tillstånd för 

färdtjänst för den enskilde. Tillståndet och avgifterna gäller inom fastställt 

färdtjänstområde. De olika typerna av resor är Färdtjänst, resa på ”fritid” med 

färdtjänsttillstånd samt Arbetsresor med färdtjänsttillstånd.  

  

Förändringarna i avgiftsmodellen föreslås gälla från och med 1 juni 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-01. 

Socialnämndens protokoll 2021-03-17 § 46. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-08. 

Avgifter och regler för färdtjänst, förslag till ny beräkningsmodell 2021-03-08 (med 

förslag presenterade av den s.k. Framtidsgruppen). 

Förslag till ändring i Uddevalla författningssamling. 

Skrivelse från Funktionsrätt Uddevalla, 2021-01-11. 

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP): Tilläggsyrkande enligt följande: Direktresor mellan Uddevalla 

och NÄL skall räknas som resa mellan två zoner. 

 

Martin Pettersson (SD) och Christer Hasslebäck (UP): Bifall till Jarmo Uusitalos (MP) 

tilläggsyrkande. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen 

bifalla det. Ordförande ställer därefter proposition på Jarmo Uusitalos (MP) 

tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen avslå det. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 103 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta förslag 2 till ny egenavgift för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd, 

vilket innebär att egenavgiftsmodellen fortsatt ska bygga på varje kommuns område 

som en avgiftszon samt att utöka nuvarande färdtjänstområde,  

  

att anta förslag 3 till ny egenavgift för arbetsresor med färdtjänsttillstånd, vilket innebär 

att denna motsvarar kollektivtrafiktaxans periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 

procent för arbetsresor 3 - 5 dagar per vecka samt för resor 1 - 2 dagar per vecka 50 

procent av egenavgiften för den som reser 3 - 5 dagar per vecka, 

  

att anta förslag 4 om ny avgift för medresenär, vilket innebär att medresenären, oavsett 

ålder, erlägger samma avgift som den färdtjänstberättigade samt  

  

att förändringarna i avgiftsmodellen ska gälla från och med 1 juni 2021. 

 

Deltar ej i beslut 
David Höglund Velasquez (V) avstår från att delta i beslutet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 104 Dnr KS 2021/00217  

Årsredovisning 2020 från Samordningsförbundet Väst 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har inkommit med årsredovisning med tillhörande 

revisionsberättelse för år 2020.  

  

Förbundet anger att det under 2020 har förbrukat l 002 874 kr mera än erhållet bidrag 

vilket är enligt budget. Skillnaden mellan aktuell kostnadsbudget och utfall under 2020, 

blev 1 021 471 kr. Anledningen till skillnaden mellan kostnadsbudget i verksamhetsplan 

och utfall beror först och främst på coronapandemin och att bland annat samtliga 

strukturella insatser därför blev inställda. 

  

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-07. 

Samordningsförbundet Väst styrelseprotokoll 2021-03-19. 

Årsredovisning 2020, med bilagor. 

Revisionsberättelse 2020. 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2020. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja förbundsstyrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020, 

  

att godkänna årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Väst. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 105 Dnr KS 2021/00236  

Årsredovisning med revisionsberättelse 2020 för 
bostadsstiftelsen Uddevallahem, samt dotterbolagen 
Uddevallahem Bastionen AB, Uddevallahem Sundberg AB och 
Uddevallahem Holding AB 

Sammanfattning 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem har översänt årsredovisning med revisionsberättelser 

för 2020 för stiftelsen och bolagen som ingår i koncernen. Bostadsstiftelsen 

Uddevallahem är moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Uddevallahem 

Holding Ab, Uddevallahem Bastionen AB och Uddevallahem Sundberg AB. Styrelsen 

och verkställande direktör är gemensam för moder- och dotterbolag. Det ekonomiska 

resultatet för moderbolaget uppgår till 30 653 tkr (36129 fg år) och för koncernen 

uppgår resultatet till 40638 tkr (34275 fg år). 

Revisorerna bedömning är att styrelsen har utfört sitt uppdrag i enlighet med 

Uddevallahems stadgar, att verksamheten har skötts ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Någon 

grund för anmärkning mot styrelsen och dess ledamöter föreligger inte. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-07 

Årsredovisning 2020 Bostadsstiftelsen Uddevallahem inkl revisionsberättelse 

Årsredovisning 2020 – Uddevallahem Holding AB 

Årsredovisning 2020 - Uddevallahem Sundberg AB 

Årsredovisning 2020 – Uddevallahem Bastionen AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja styrelsens ledamöter och 

verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 

  

att godkänna årsredovisningen för 2020 

  

Jäv 
Ann-Charlott Gustafsson (UP), David Sahlsten (KD) och Paula Berger (S) anmäler jäv 

och deltar inte i överläggningar och beslut i ärendet. 
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2021-04-28 
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§ 106 Dnr KS 2021/00235  

Årsredovisning med revisionsberättelse för Ljungskilehem 
2020 

Sammanfattning 

Stiftelsen Ljungskilehem har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020 

för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Det ekonomiska resultatet för år 2020 

uppgick till 2 764 853 kronor (820 518 kr fg år) 

  

Revisorerna har granskat stiftelsens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens 

förvaltning. Revisorerna bedömer att styrelsen utfört sitt uppdrag enligt stadgarna, att 

verksamheten skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Revisorerna 

bedömer också att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och att 

någon grund för anmärkning mot styrelsen och dess ledamöter inte föreligger.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-07 

Årsredovisning och revisionsberättelse för stiftelsen Ljungskilehem 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja styrelsens ledamöter och 

verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 

  

att godkänna årsredovisningen för år 2020. 

 

Jäv 
Ann-Charlott Gustafsson (UP), David Sahlsten (KD) och Paula Berger (S) anmäler jäv 

och deltar inte i överläggningar och beslut i ärendet. 
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2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 107 Dnr KS 2020/00758  

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn, 
förnyat beslut 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-10 § 11 att fastställa reviderade 

ordningsföreskrifter för Uddevalla Hamn samt att anmäla dessa hos länsstyrelsen för 

prövning enligt ordningslagen. 

 

Länsstyrelsen beslutade 2021-03-01 att medge samtliga revideringar förutom § 25 som 

därmed upphävdes. Bestämmelserna i § 25 om tillträde till hamnen bedömdes redan 

vara reglerade i annan lagstiftning; lag (2004:487) om sjöfartsskydd och lag 

(2006:1209) om hamnskydd och därmed kan kommunen inte enligt ordningslagen 3 

kap. 12 § inte reglera detta i lokala ordningsföreskrifter. 

 

Kommunledningskontoret har efter samråd med Uddevalla hamnterminal inte funnit 

någon anledning till att överklaga beslutet. 

 

Länsstyrelsen uppmanade också kommunen att fatta ett nytt beslut eftersom kommunen 

i förslagets dåvarande § 29 hade gjort föreskrifterna giltiga genom att föreskrifterna 

skulle införas länsstyrelsens författningssamling. Detta förfarande sker inte längre, 

varför formuleringen har tagits bort. Föreskrifterna kommer i stället träda i kraft efter 

länsstyrelsens prövning. 

 

I föreliggande förslag utgår därmed tidigare § 25 och § 29. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-05 

Länsstyrelsens beslut, 2021-03-01 

Reviderat förslag till lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn 

Karta över Uddevalla hamn 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

  

att fastställa förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn, 

 

att anmäla beslutet hos länsstyrelsen. 
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2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 108 Dnr KS 2021/00249  

Delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut i anledning av 
covid-19 lagen och dess följdförordningar 

Sammanfattning 

Sedan den 11 mars kan kommuner i enlighet med 8 kap 1 § förordningen (2021:8) om 

särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 meddela 

föreskrifter om förbud mot att vistas i en park på en badplats eller på någon annan 

liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 

  

Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att det bara är vissa typer 

av platser som omfattas av bemyndigandet, det vill säga platser som allmänheten typiskt 

sett har tillträde till. Av förarbetena framgår dock att vissa platser inte omfattas, det är 

exempelvis platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer 

betydande omfattning som köpcentrum och bibliotek. Inte heller omfattas platser som 

används för att förflytta sig från en plats till en annan, till exempel gågator och bilvägar.  

  

Föreskriftsrätten innebär ett förbud att vistas på en plats, det går alltså inte inom ramen 

för denna förordning att exempelvis begränsa antalet personer på en plats. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift är att det på platsen ska finnas en påtaglig 

risk för trängsel, att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket 

och inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.  

  

Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en särskilt angiven 

plats ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över 

kommunens förslag.  

  

Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen är 

kriminaliserade genom 24 § covid-19 lagen och kan leda till penningböter. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-08 

Meddelande från Länsstyrelsen Västra Götaland daterad 2021-03-16 ang., Samverkan 

och samordning inför eventuella beslut om vistelseförbud. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att delegera till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter med stöd av 8 kap. 1 § 

förordningen (2021:8), begränsningsförordningen, om särskilda begränsningar för att 

förhindra spridning av sjukdomen covid-19 om förbud att vistas i en park, på en 

badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 

påtaglig risk för trängsel. Delegationen begränsas till att gälla föreskrifter av tillfällig 

karaktär. Delegationen gäller under den tid som förordningen är gällande och inkluderar 

eventuella förlängningar av giltighetstiden. 

   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 109 Dnr KS 2020/00631  

Om- och nybyggnation av Ljungskileskolan, enligt 
samverkansavtal med Hemsö fastighets AB, beslut om avrop 2 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnationer. 

  

Ett av projekten är nybyggnation av Ljungskileskolan, F-6 skola inkl gympasal och kök 

på den östra fastigheten, och 7 - 9 skola inkl. idrottshall på den västra fastigheten. 

Lokalerna som Uddevalla kommun kommer att hyra är sammanlagt 14300 BTA varav 

östra delen är 8230 BTA, och den västra delen är 6100 BTA, och Ljungskileskolan är 

dimensionerad för 1000 elever. Utemiljön: F-6 är 23 500 kvm och 7-9 är 11 800 kvm. 

  

Projektet innefattas av Avrop 1 – förstudien, Avrop 2 innefattas av projektering 

interiört och exteriört, avtal för markförsäljning, hyreskontraktet samt program för 

genomförandet. Avrop 3 - genomförandefasen som innefattas av LOU upphandling av 

entreprenad, lantmäteriansökan, bygglovsansökan och byggnation. 

  

Avrop 2 innebär att projektet går in i en ny fas, där projektering, utredningar och 

program för genomförande är en primär del. I denna fas värderas mark och byggrätt 

inför upprättande av avtal för markförsäljning. Hyreskontraktet upprättas inkl. bilagor 

om särskilda bestämmelser och gränsdragningslista som är ansvarsfördelningen mellan 

Hyresgäst och Hyresvärd. Projektgenomförandebilagan reglerar hur kommunen och 

Hemsö skall samarbeta under Fas 3. 

  

Tidplanen medger att  

Markupplåtelseavtal och hyreskontrakt beslutas under hösten 2021.  

LOU upphandling för totalentreprenad sker under höst 2022.  

Byggstart för östra skolan juli 2023 och för västra skolan november 2023.  

Tillträdesdatum för östra skolan juni 2025 och västra skolan oktober 2025.  

Invigning för F-6, östra skolan hösttermin 2025, 7 – 9, västra skolan vårtermin 2026. 

  

Projektbudget för programfasen innefattas av projektering exteriört och interiört med 

konsultstöd, utredningar, avtal med bilagor, underlag för upphandling, övriga kostnader 

samt 15 % oförutsedda utgifter. Budgetbelopp: 7 981 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-08. 

Bilaga 1 Tidplan för projektet. 

Bilaga 2 Programbudget. 

 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 109 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna Avrop 2 i Hemsöprojekt: Ljungskileskolan  

  

att godkänna Projektets tidplan. 

  

att godkänna Projektbudget på 7 981 000 kr. 

  

att Cecilia Friberg är kommunens ombud i detta projekt. 

 

Deltar ej i beslut 
Martin Pettersson (SD) och Rolf Carlson (SD) avstår från att delta i beslutet. 

  

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Sverigedemokraterna har i fullmäktige krävt en konkurrensutsättning av denna 

upphandling, samt reserverat sig till förmån för det ställningstagandet. Därmed deltar 

vi inte heller i avropet tillhörande upphandlingen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 110 Dnr KS 2021/00216  

Tillfälliga justeringar av riktlinjer för ekonomistyrning 

Sammanfattning 

Kommunens riktlinjer för ekonomistyrning, antagna av kommunfullmäktige den 11 

april 2018 §95, utgör ett verktyg för den övergripande styrningen och ledningen av 

Uddevalla kommun. Riktlinjerna avser i första hand förhållandet mellan 

kommunfullmäktige och nämnderna.  

I riktlinjerna regleras hur ’Avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning’ ska hanteras 

av respektive nämnd. Den aktuella situationen med pågående pandemi medför ett behov 

av att i vissa verksamheter tillfälligt kunna undantas från kravet på att redovisa åtgärder 

för att återställa avvikelsen. Det föreligger ett förslag till tillfälliga riktlinjer som 

omfattar budgetåret 2021. De tillfälliga riktlinjerna innebär att avvikelser som är 

hänförbara till pandemieffekter undantas från kravet på åtgärder. Undantaget gäller 

endast följande delar av kommunens verksamhet som är särskilt utsatta för 

pandemieffekter, Vuxenutbildningen, Arbetsmarknadsavdelnings försörjningsstöd, och 

avdelningen för Fritid och unga inom kultur- och fritidsnämnden. För övriga 

verksamheter gäller de mål och riktlinjer som är fastställda i flerårsplanen för 2021 - 

2023. De tillfälliga riktlinjerna föreslås gälla som längst till 2021-12-31. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-08 

Tillfälliga riktlinjer 2021 för ekonomistyrning i Uddevalla kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna tillfälliga riktlinjer för ekonomistyrning under 2021 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 111 Dnr KS 2021/00094  

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

Sammanfattning 

 EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en 

granskning av kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet. Syftet har varit 

att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 

säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal.  
Slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att 

kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 

direktupphandlingar. EYs bedömning att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt detta. 

Därtill är den samlade bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis 

säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal samt att 

samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. 
För kommunstyrelsens del har revisorerna utfört granskning av fyra inköp via 

direktupphandlingar och fem inköp där avtalstroheten har granskats. 
  
Granskningen visar på de svagheter i kommunens inköpsprocess för anskaffning av varor 

och tjänster som tidigare har identifierats. Kommunen genomförde under 2018 genomförde 

kommunen en fördjupad förstudie om den framtida inköpsorganisation, eftersom det fanns 

ett identifierat behov av att utveckla efterlevnaden av rutiner vid direktupphandling och 

anskaffningar genom att öka kännedomen om inköps- och anskaffningsprocessen.  
  
I den pågående processen är införandet av beslutsstöd är en viktig del i arbetet för att 

underlätta för förvaltningarna att regelbundet kunna följa upp gjorda inköp och avtalstrohet. 
Avtalskatalogen behöver kompletteras och göras mer användarvänlig och tillgänglig.  
Inför kommande flerårsplan finns också ett äskande om resurser för att skapa ett centralt 

inköpsstöd för att på så sätt ytterligare öka kunskap och stöd till förvaltningarna i 

inköpsprocessens olika delar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-12 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-02-10 §15 

Socialnämndens tjänsteskrivelse 2021-03-04 

Socialtjänstens protokollsutdrag 2021-03-17 §45 

Följebrev till revisionsrapport – Granskning av inköp och upphandling 2020 

Revisionsrapport – Granskning av inköp och upphandling 2020 

  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

  

att för egen del anta kommunledningskontorets förslag till svar till revisorerna.  

  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna kommunstyrelsens och socialnämndens svar till revisorerna  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 112 Dnr KS 2020/00601  

Utökning av aktiekapital i Västvatten AB  

Sammanfattning 

Västvatten AB har behov av förbättrad likviditet i bolaget på grund av likvida 

variationer och framtida investeringar, vilket innebär brist på likviditet under vissa 

perioder. I nuläget har bolaget en checkkredit inom Uddevalla kommuns internbanks 

koncernkonto, på samma sätt som Uddevalla kommuns övriga företag. 

 

Ekonomicheferna i ägarkommunerna är överens om att förorda en fortsatt användning 

av nuvarande kredit för att hantera variationer i likviditeten, efter samråd med 

ekonomichefen i Västvatten AB. Denna lösning innebär att aktiekapitalet inte behöver 

utökas för närvarande. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-25 

Tjänsteskrivelse från Västvatten AB 2020-09-24 

Protokoll från Västvatten ABs styrelsemöte 2020-09-24  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att inte godkänna en utökning av aktieägarkapitalet om 2 385 tkr för Uddevalla 

kommuns andel i Västvatten AB. 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 113 Dnr KS 2021/00102  

Svar på Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Västerhavets 
vattendistrikt 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen remitterade ärendet om Vattenmyndighetens samråd kring 

förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Västerhavets 

vattendistrikt till samhällsbyggnadsnämnden, Uddevalla Energi AB och Uddevalla 

Vatten AB med önskan om svar senast den 31 mars. 

  

Svar har erhållits av Samhällsbyggnadsnämnden. Uddevalla Vatten AB konstaterar att 

det inte är mycket som är nytt i åtgärdsprogrammet jämfört med tidigare 

remissversioner och avser därmed inte att lämna något särskilt yttrande i ärendet. 

Uddevalla energi AB har inte inkommit med ett yttrande.  

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-31 

Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 Västerhavet, 2021-02-08 

Delegationsbeslut enligt delegation nr. 8, 2021-02-12  

Samhällsbyggnads bilaga till tjänsteskrivelse 2021-02-25,  

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag § 144 2021-03-18,   

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-02-25,  

Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 

miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt, 2021-03-24  

Skrivelse från Västvatten AB angående remissvar, 2021-03-26  

Yrkanden 

Camilla Johansson (C): Att som svar på remissen skicka Centerpartiets förslag till 

remissvar (biläggs protokollet) samt att begära överprövning av vattenmyndighetens 

åtgärdsprogram för västerhavet. 

 

Martin Pettersson (SD), Niklas Moe (M), David Sahlsten (KD), Monica Bang Lindberg 

(L): Bifall till Camilla Johanssons (C) yrkande. 

 

Christer Hasslebäck (UP) och Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till förslaget i handlingarna.   

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Camillas Johanssons (C) 

yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att skicka samhällsbyggnadsnämndens yttrande som svar på Vattenmyndighetens 

samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för 

Västerhavets vattendistrikt. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 113 

 

Reservation 

Sverigedemokraternas, Liberalernas, Moderaternas, Kristdemokraternas och 

Centerpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 114 Dnr KS 2021/00159  

Översiktsplan 2022, samråd 

Sammanfattning 

Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram, Översiktsplan 

för Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022).  

  

Översiktsplanen hittas på följande länk: https://karta.uddevalla.se/Hajk3/ 

  

Förslaget till ny översiktsplan skickades ut på internremiss 1 mars?30 april 2020 till 

kommunala bolag, förvaltningar och politiska partier. Remisstiden förlängdes två 

gånger och sista inlämningsdag för de politiska partierna var 30 november. 

  

Det, efter internremissen, omarbetade förslaget skickas nu ut på samråd till statliga 

myndigheter, kommunala bolag, förvaltningar och politiska partier som är 

representerade i kommunfullmäktige samt till grannkommuner, föreningar, näringsliv 

och medborgare. Samråds tiden är 3maj- 15augusti 2021.  

  

Efter samrådet sammanställs alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse där 

kommunen svarar på inkomna synpunkter. Dessa hanteras separat eller samlas och 

redovisas med liknande synpunkter. Kommunen har sedan möjlighet att göra eventuella 

förändringar i planen innan den går ut för granskning. Därefter kan kommunfullmäktige 

ta beslut om att anta planen.  

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse, 2021-04-01 

Remissredogörelse Internremiss ÖP 2022, 2021-04-06   

Sändlista ÖP, 2021-04-06 

ÖP 2022, Utdrag av samtliga texter, Samråd, 2021-04-07 

Kartlager 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna redogörelsen av internremissen 

  

att skicka översiktsplan 2022 på samråd. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 115 Dnr KS 2020/00410  

Begäran om planbesked berörande Krummedike 13-15 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Krummedike 13 har inkommit med en begäran om planbesked. 

Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger byggrätt inom gårdsrummet på 

fastigheterna genom att ta bort befintlig prickmark från detaljplanen. 

  

Syftet är att genom en om- och tillbyggnad av fastigheterna kunna skapa en 

besöksanläggning för hus och kultur på Kungsgatan 30–32, i det om idag delvis 

används för kulturell verksamhet i studio 32 och Lotsen.  

Gårdarna tillhörande fastigheterna består av gårdshus och byggrätten är begränsad 

utanför angivna ytor. En förstudie har upprättats på fastigheterna Krummedike 13 – 15. 

Förstudien bedömer att det finns ett behov av ytterligare byggrätt på fastigheterna för 

möjligheten att uppföra ett atrium samt komplementbyggnader på innegårdarna, se 

förstudie kv Krummedike 13 – 15. Området berörs i dagsläget av detaljplan 1485-

P95/8, se bilaga 3. 

  

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår att 

kommunstyrelsen ska godkänna att detaljplaneförslag för Krummedike 13-15 upprättas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-02-15 

Begäran om planbesked berörande Krummedike 13 - 15, bilaga 1  

förstudie kv Krummedike 13 – 15, bilaga 2 

Detaljplan 1485-P95/8, bilaga 3 

Förprövningsrapport Krummedike 13 - 15, Bilaga 4 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Krummedike 13 - 15 upprättas, 

 

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2024 samt 

 

att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 116 Dnr KS 2021/00079  

Begäran om planbesked för fastighet Almås 2 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Almås 2 har inkommit med en begäran om planbesked. Ansökan 

avser att upphäva tomtindelningen som gäller för fastigheten så att fastigheten kan 

styckas av i två fastigheter, 

  

På fastigheten Almås 2 finns idag pågående verksamheter.  

Verksamheterna består bland annat av handelslokaler i form av snabbmatskedja, samt 

industriverksamhet, handel. 

Dessa verksamheter är fördelade genom två byggnadskroppar. Avstyckningen avser att 

varje byggnadskropp ska få en egen fastighet. 

För att avstyckning ska vara möjligt behöver tomtindelningen, 1485-P87/6 som 

upprättades 1987 upphävs, se bilaga 2. 

  

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna att 

tomtindelningen 1485-P87/6 ska upphävas. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-02-15 

Begäran om planbesked berörande Almås 2, bilaga 1  

Tomtindelningen, 1485-P87/, se bilaga 2. 

Stadsplan 14-HER-1286, bilaga 3 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna att Tomtindelning 1485-P87/6 som gäller för fastigheten Almås 2 

upphävs, 

 

att planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

 

att bedömningen görs att upphävande av tomtindelning 1485-P87/6 antas under 2024 

samt 

 

att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 117 Dnr KS 2021/00047  

Begäran om planbesked berörande Utby 5:9 

Sammanfattning 

Ägarna till fastigheten Utby 5:9 har inkommit med en begäran om planbesked för del av 

fastigheten Utby 5:9. Området berörs i dagsläget inte av någon detaljplan. 

Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger ett enbostadshus.  

 

En mindre del av den tänkta fastighetens nordvästra del ligger inom 

strandskyddsområde. En mindre del berör strandskydd. Både området inom strandskydd 

liksom området utanför strandskydd bedöma ha de värden som strandskyddet är avsett 

att bevaka.  

  

I Översiktsplanen 2010 skriver man att exploatering i kustzon och kustnära lägen endast 

kan ske om man kan bevara viktiga värden i natur och kulturmiljö.  

Utby 5:9 ligger på en yta som berörs av riksintresse för friluftsliv, riksintresse för 

naturvård, strandskydd och naturskyddsområde.  

  

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår att 

kommunstyrelsen inte ska godkänna att detaljplaneförslag för del av Utby 5:9 upprättas 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-02-15 

Begäran om planbesked berörande del av Utby 5:9, Bilaga 1  

Kartbilaga över strandskydd, Bilaga 2 

Förprövningsrapport Utby 5:9, Bilaga 3 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att inte godkänna att detaljplaneförslag för del av fastigheten del av Utby 5:9 upprättas, 

 

att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 118 Dnr KS 2020/00532  

Initiativ till Idéburet Offentligt partnerskap mellan Synskadades 
Riksförbund Uddevalla och Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Ett initiativ om samverkan har inkommit från föreningen Synskadades Riksförbund, 

SRF Uddevalla, om samverkan kring stöd till syn- och hörselskadade i kommunen.  

  

Socialnämnden är berörd nämnd och har tillsammans med initiativtagaren arbetat fram 

ett förslag till överenskommelse. SRF Uddevallas verksamhet är ett viktigt komplement 

till kommunens verksamheter. Socialnämnden har fått i uppdrag att arbeta för ökad 

samverkan med civilsamhället och att träffa fler överenskommelser om idéburet 

offentligt partnerskap. En övergripande strategi är också att verka för ökad livskvalitet 

genom god, värdig vård och omsorg samt gemensamt förebyggande arbete. 

Socialnämnden har också strategin om att motverka ensamhet och skapa trygghet. 

  

Överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap föreslås med SRF Uddevalla 

med målet om att ge invånare med syn- och hörselnedsättning stöd och träning för att 

kunna leva ett självständigt liv i hemmet, närmiljön och samhället. Överenskommelsen 

innehåller olika insatser med syftet att nå den gemensamma målsättningen för 

målgruppen. Överenskommelsen gäller samverkan mellan socialförvaltningen och 

Synskadades Riksförbund Uddevalla och verksamhet utifrån överenskommelsen 

kommer att delfinansieras av socialnämnden med 200 tkr/år under två år med möjlighet 

till ett års förlängning.  

  

Enligt kommunens gällande handläggningsordning av initiativ till Idéburna Offentliga 

Partnerskap ska berörd nämnd skriva fram ärendet för beslut om att gå vidare med 

partnerskapet i sin nämnd. Därefter ska beredning ske i arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet inför slutligt beslut i kommunstyrelsen. 2021-03-17 beslutade 

Socialnämnden att föreslå arbetsmarknads- och integrationsutskottet att föreslå 

Kommunstyrelsen att ingå överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 

föreningen Synskadades Riksförbund Uddevalla.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2021-04-06 § 29 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-29. 

Socialnämndens protokoll 2021-03-17 § 44. 

Socialtjänsteskens tjänsteskrivelse 2021-03-05. 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Synskadades riksförbund 

Uddevalla och Uddevalla kommun. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 118 

 

Yrkanden 
Martin Pettersson (SD): Bifall till förslaget i handlingarna. 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

  

att Uddevalla kommun ska ingå överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap 

med föreningen Synskadades Riksförbund Uddevalla med målet att ge invånare med 

syn- och hörselnedsättning stöd och träning för att kunna leva ett självständigt liv i 

hemmet, närmiljön och samhället.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 119 Dnr KS 2019/00381  

Projektet Uddevalla mot minskad segregation, Delmos. Läges-
och slutrapport 2021-02-15  

Sammanfattning 

2018-03-15 utlyste regeringen en långsiktig miljardsatsning på socioekonomiskt 

eftersatta områden ”Sverige ska hålla ihop – segregationen ska brytas”. Uddevalla 

kommun var en av de 32 kommuner som har socioekonomiskt utsatta områden och 

kunde söka det sökbara beloppet. Uddevalla kommun tilldelas ca 27 mkr för tre år (9 

014 000 kr/år 2018–2020). Syftet med projektet har varit att påverka de fyra 

utanförskapsfaktorerna i en positiv riktning (andel förvärvsarbetande skall öka, andel 

lågutbildade skall sjunka, andel långtidsarbetslösa skall sjunka och valdeltagande till 

riksdag skall öka). För att påverka dessa har vi i Uddevalla genomfört över 20 olika 

aktiviteter fördelade på fem olika förvaltningar. 

  

Hur dessa aktiviteter har påverkat måtten är för tidigt att säga (statistiken släpar efter två 

år), men bedömningen är att insatserna har bidragit positivt till utvecklingen. Varje 

aktivitet har haft egna målsättningar. 

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2021-04-06 § 32 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-18 

Läges-och slutrapport 2021-02-15 

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna läges-och slutrapport 2021-02-15 för projekt Uddevalla mot minskad 

segregation. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 120 Dnr KS 2021/00210  

Förfrågan från Essam El Naggar om deltagande i förstudie för 
projekt Kunskapslyftet Fyrbodal 

Sammanfattning 

Essam El Naggar, VD för bolaget Internationella Handelshuset AB, har inkommit med 

en förfrågan till Uddevalla kommun, om intresse finns att delta i en förstudie för projekt 

”Kunskapslyftet Fyrbodal”. Tanken är att lämna in ansökan om förstudie till Fyrbodals 

kommunalförbund. 

  

Projektförslaget Kunskapslyftet Fyrbodal är framtaget av en grupp om fem personer, 

där Essam El Naggar agerar projektansvarig. Projektägare för projektet kommer att vara 

föreningen Kunskapslyftet Fyrbodal (en icke vinstdrivande förening under uppbyggnad 

och utgörs av ett samarbetsprojekt mellan Företagarorganisationerna i Fyrbodal, 

Fyrbodal kommunalförbund och Kommunerna i Fyrbodal).  

Uddevalla kommun är den första kommunen som erbjuds denna samverkan. 

  

Projektet innehåller sju fokusområden:  

1. Anhöriganställning 

2. Mat och Matcatering 

3. Städverksamhet och Byggservice 

4. Syverksamhet 

5. Grön integration 

6. Starta eget företag 

7. Unga Ambassadörer 

  

Budget för projektet är lagd över en period av två år med en total kostnad på drygt 52,5 

mkr. Kostnader för förstudier: Fyrbodal 150 000 kr, Kommun 350 000 kr. 

  

Förslag till beslut är att tacka nej till erbjudandet om deltagande i projekt 

Kunskapslyftet Fyrbodal. Kommunen deltar redan idag i flera olika arbetsmarknads-och 

integrationsprojekt och anser att det inte finns utrymme för att delta i ett så här stort och 

omfattande projekt.  

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2021-04-06 § 28 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-30. 

Projekt Kunskapslyftet Fyrbodal – ansökan om medel för förstudie. 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): Återremittera ärendet. 

 

Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till förslaget i handlingarna. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet mot att återremittera det och finner 

kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag.  

Omröstning begärs. 

 

Följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att återremittera ärendet. 

Omröstningsresultat 

Med 12 ja-röster mot 3 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat att 

avgöra ärendet idag. 

 

Ja-röst Nej-röst 

Ingemar Samuelsson (S) Christer Hasslebäck (UP)  

Monica Bang Lindberg (L)  Ann-Charlott Gustafsson UP 

Camilla Johansson (C)  David Höglund Velasquez (V) 

David Sahlsten (KD)   

Sonny Persson (S)  

Annelie Högberg (S)  

Paula Berger (S)  

Niklas Moe (M)  

Roger Ekeroos (M)  

Jarmo Uusitalo (MP)  

Martin Pettersson (SD)   

Rolf Carlson (SD)  

 

Forts. propositionsordning 
Ordförande ställer därefter proposition på förslaget i handlingarna och finner 

kommunstyrelsen bifalla det. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att tacka nej till Essam El Naggars erbjudande om att delta i förstudie för projekt 

Kunskapslyftet Fyrbodal.  

Protokollsanteckning 

Ledamöter och ersättare från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och 

Moderaterna lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet välkomnar en fortsatt dialog med 

förslagsställarna och andra parter om förutsättningarna för olika former av 

samarbeten för att få fler människor in på arbetsmarknaden och ökad integration. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 121 Dnr KS 2021/00205  

Arbetsmiljökompensation på grund av Covid 19 

Sammanfattning 

Det finns grupper inom den kommunala verksamheten som haft en kraftigt försämrad 

arbetsmiljö p.g.a. skyddsutrustning under pandemin. Kommunstyrelsens ordförande har 

genom ett ordförandeuppdrag önskat ett förslag om kompensationsbonus på 3000 kr till 

dessa medarbetare, baserat på en heltidsanställning. Urvalet av medarbetargrupper har 

baserats på kravet att bära en omfattande skyddsutrustning under sin arbetstid. 

  

Förutsättningar 

1. Man skall av arbetsgivaren varit beordrad att använda skyddskläder/ utrustning. 

2. Ersättningen gäller de som arbetat vårdnära i nedanstående verksamheter, 

undantaget chefer och administration. 

3. Förutsättning för berättigad till ersättning är att man varit anställd juli 2020 och 

är fortsatt anställd juni 2021. 

4. Ersättningens storlek justeras utifrån tjänstgöringsgrad. 

5. För timanställda (anställda under period ovan får om möjligt göras en uppskattad 

tjänstgöringsgrad) 

  

Verksamheter som är berättigad till kompensation: 

  SÄBO (alla boenden)  

  Hemtjänst  

  Covidteamet  

  Lokalvårdare som arbetat på våra SÄBO  

  Bemanningspoolen  

  LSS boenden  

  Kostenheten på boenden (Österängen)  

  

Den beräknad summa på 4 548 750 kr är en estimering. Utbetalning till medarbetarna 

sker i samband med juli månads löneutbetalning. 

  

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2021-04-07 § 16 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-03-31 

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att en arbetsmiljökompensation om 3000 kr, för en heltid, utbetalas till de medarbetare 

som redovisas i tjänsteskrivelsen, 

  

att kostnaden belastar årets resultat, samt 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 121 

 

att personalutskottet får pröva även annan medarbetare som i sin tjänst beordrats 

använda skyddsutrustning i enlighet med förslaget.   

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 122 Dnr KS 2021/00272  

Beslut om fas två enligt partneringkontrakt, detaljprojektering 
och byggnation, simhall Rimnersområdet 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-13 bland annat att Uddevallas nya simhall ska 

byggas på Rimnersområdet, att ramen för investeringen ska vara densamma som redan 

låg i investeringsplanen, dvs 464 mkr, samt att entreprenadformen för projektet ska vara 

totalentreprenad genom samverkansformen partnering,  

Kommunfullmäktige beslutade också att delegera åt kommunstyrelsen att fatta beslut 

vid partneringprocessens övergång till fas detaljprojektering och produktion, såvida 

kalkylen inte visar på kostnader överstigande investeringsbudgeten med 10 procent. 

  

Efter upphandling tilldelades Peab Sverige AB uppdraget och ett partneringkontrakt 

upprättades. Arbetet har nu kommit fram till fas två och ska således enligt fullmäktiges 

beslut behandlas av kommunstyrelsen. Fas två innebär detaljprojektering och 

färdigställande av bygghandlingar samt genomförande av byggnation som omfattar 

produktion och provningar, besiktning och avslut. Fas två innefattar även 

överlämnande, uppföljningar under garantitiden samt löpande åtgärder av eventuella fel 

som uppkommer under garantitiden. Partneringprocessens faser beskrivs mer utförligt i 

partneringkontraktet. 

  

En kostnadsbedömning för projektet har gjorts och visar på 461 725 tkr vilket är inom 

investeringsramen. Arbetet följer tidplanen med simhall i bruk sommaren 2024. 

Kostnadsbedömningen bifogas ärendet.  

  

Kommunstyrelsen föreslås besluta att avropa enligt fas 2 samt överlåta åt 

kommundirektören att teckna motsvarande kontrakt med leverantören. Kontraktet ska 

skrivas med förbehåll om att bygglov beviljas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-20. 

Kostnadsbedömning av simhall på Rimnersområdet. 

Partneringkontrakt mellan Uddevalla kommun och Peab Sverige AB, 2020-04-15. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-13 § 264. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att avropa fas två enligt partneringkontrakt daterat 2020-04-15,  

  

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

med avrop fas 2. 

Jäv 

Martin Pettersson (SD) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar och beslut i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 123 Dnr KS 2021/00005  

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från 
Fyrbodal 2021 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S) informerar om det senaste som 

tilldragit sig inom kommunalförbundet Fyrbodal däribland följande. 

 

 Ägarsamråd med Innovatum 

 Överenskommelse om nästa års finansiering av Kommunakademin Väst. 

 

Därutöver diskuterar kommunstyrelsen sträckningen av den planerade breddningen av 

väg 678 Bratterödsmotet-Lerbomotet utifrån nyinkommen information 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 124 Dnr KS 2021/00004  

Information från kommundirektören 2021 

Sammanfattning 

Kommundirektör Peter Larsson informerar om följande. 

 

 Lägesrapport från projektet mellan kommuner och regionen om framtidens 

vårdinformation kommer försenas enligt uppgifter från regionen. 

 Information om upptäckta brister i Ramnerödsskolans äldre huvudbyggnad 

vilket kommer försena tidplanen för den pågående byggnationen. 

 Lägesrapport från kommunens och länsstyrelsens arbete med att förändra 

reservatföreskrifterna för Bassholmen. 

 Lägesrapport och statistik för antalet vaccinerade kommunmedlemmar. 

 Lägesrapport från pågående förhandlingar angående markaffär på Anegrund. 

 Information angående marköverlåtelseavtal Östberget område 4 och 5 och tankar 

kring fortsatt hantering av området.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 125 Dnr KS 2021/00002  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning 

I förteckningar daterade 2021-04-20 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 

kommunstyrelsens vägnar under perioden 2021-03-24—2021-04-19. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-20 

Förteckningar över delegationsbeslut, 2021-04-20 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna redovisningen. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 126 Dnr KS 2021/00003  

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna 

2021/8 

Samordningsförbundet Väst styrelseprotokoll nr 1 2021-03-1  

2020/261 

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 

2020/327 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län förelägger Uddevalla kommun att för fastigheterna 

inom området Åsen-Knarrnäs inklusive fastigheten Åsen 1:50 bestämma 

verksamhetsområde för dricks- och spillvatten samt se till att behovet tillgodoses genom 

en allmän va-anläggning. Den allmänna va-anläggningen ska vara genomförd senast 

den 31 december 2026.  

  

2021/10 

Finansrapport mars 2021 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2021-04-06 

 

Personalutskottets protokoll, 2021-04-07 
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Förslag
Centerpartiet
Uddevalla

Remiss Vattenmyndigheten Västerhavet åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och
förvaltningsplan

Regelverket och åtgärdsplaneringen är mycket omfattande och kan innebära kraftiga
begränsningar och stora kostnader för kommunen, företagare och enskilda.
Landsbygden och dess företagare är särskilt påverkade.

Miljöarbete med vatten är mycket viktigt men för att det ska bli framgängsrikt krävs delaktighet,
lokal kunskap som ger rätt åtgard på rätt plats, samt stöttning i det byråkratiska arbetet. Arbetet
med LEVA- samordnare (LEVA=Lokalt engagemang för vatten) har visat sig mycket framgångsrikt
och där åtgärdstakten blir väsentligt högre inom dessa områden. Vi tror det är viktigt att
myndigheter stöttar en utveckling av liknande arbetssätt.

Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) kan vi se att omfattade åtgärder och kostnader
hamnar på landsbygden i Uddevalla kommun. Till en del åtgärder finns finansiering men inte för
allt, exempelvis finns ingen finansiering för miljöanpassning av dammar som inte har koppling
till vattenkraft. Det saknas en analys för alla tänkbara konsekvenser som bli resultatet av
åtgärderna. Det saknas en diskussion om vad som är rimliga åtgärder och kommuner och
boende på landsbygden ses som ett utförandekompani. För att bo och verka på landsbygden
måste man beakta den ekonomiska realiteten samt vilka möjligheter det finns att lägga tid och
resurser på detta. Det måste också finnas utrymme för en diskussion om andra nyttigheter som
kan gå till spillo om en miljökvalitetsnorm ska uppnås. Det kan finnas andra värden som är
viktiga att bevara, som en vattenspegel, skydd mot översvämning, hinderför invasiva arter med
mera.

Dock är det oundvikligt att prioriteringar måste göras i många situationer, vilket den svenska
implementeringen av vattendirektivet inte ger tillräckligt utrymme för. Det enda verktyget som
finns för att göra avvägningar mot andra väsentliga samhällsintressen är nyttjandet av undantag
som MSK (mindre stränga krav) och KMV (kraftigt modifierat vatten). Beslutad
miljökvalitetsnorm fungerar i praktiken som en rättsregel och får mycket stark genomslagskraft
vid tillståndsprövning, tillsyn mm. Med tanke på det i många fall bristfälliga underlagsmaterialet
för bedömning av miljökvalitetsnormen, anser vi att systemet bitvis är rättsosäkert.

Det visar sig att Vattenmyndigheten är mycket restriktiv med att använda dessa verktyg. Detta
strider mot den politiska inriktningen i frågan och det strider både mot
vattenförvaltningsförordningen (4 kap. 9 och 10 55 200a:660) och HaVs förskrift (a kap.7 5
HVMFS 2OL9:251. Regeringen angav i Prop. 2OL7/Lgi243 attl
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"De möiligheter att stölla mindre långtgående krav som följer ov EU-rötten tillförmån för
samhiillsnyttiga verksamheter sko utnyttjas fullt ut vid t.ex. meddelande av miljökvalitetsnormer
och andra föreskrifter samt vid beslut om klassning av vattenförekomster."

Dessa beslut har givit förändringar ivattenförvaltningsförordningen som ställer krav på

vattenmyndigheterna att utreda om sänkt kvalitetskrav är tillämpbart;
För den ytvattenförekomst dör ekologisk ytvattenstotus alternativt potential eller kemisk
ytvattenstatus iir sömre ön god ska vattenmyndigheten utreda om undontag enligt 4 kap. 9 och
70 05 vattenförvaltningsförordningen (2004:660) ör tillömpbart. Vottenmyndigheten ska först
utreda om undantag enligt 4 kap. 9 5 vattenförvaltningsförordningen (2004:660), förlöngd
tidsfrist, ör tillömpbart. Dörefter ska vottenmyndigheten utreda om undantag enligt 4 kap. 10 I
vattenförvaltningsförordningen (2004:660), mindre strönga kvalitetskrov, ör tillömpbart.
Resultatet ska dokumenteras enligt 13I i detta kapitel.

Detta är inte gjort avseende exempelvis jordbrukets påverkan och därmed strider
åtgärdsprogrammet mot vattenförvaltningsförordningen. Ur ett kommunalt perspektiv är det
viktigt med en generös tillämpning av undantagsmöjligheten när kommunen ska expandera för
att bygga nya reningsverk.

Vattenmyndighet Västerhavet har trots tydliga politiska direktiv inte föreslagit ett enda KMV för
vattenkraft i samrådsmaterialet. Vid tillämpning av undantag sitter vattenmyndigheterna fast i

definitionen av "samhällsnyttig verksamhet". Vattenmyndigheten definierar detta som
samhällsnyttig ur ett nationellt perspektiv. Detta överensstämmer inte med de politiska
riktlinjer som har angivits där "samhällsnyttiga verksamheter" kan vara tillämpliga även i ett
regionalt och lokalt perspektiv. De samhällsekonomiska behoven/nyttorna måste kunna
värderas även på regional och lokal nivå. Exempel är: Elberedskap, sjöregleringar och dammar
som håller kvar vatten i landskapet och kulturmiljövärden. Det är orimligt att det alltid är
verksamhetsutövaren som ska bevisa samhällsnytta, att kostnader är orimliga och att åtgärder
är samhällsekonomiskt olönsamma. En politisk bedömning av samhällsekonomisk nytta saknas.
Denna politiska avvägning kan inte vattendelegationerna göra. Det bör vara regeringen med
stöd av riksdagen som formulerar hur "samhällsnytta" ska definieras.

När vattendirektivet implementerades i Sverige fick Miljöbalken en ny förskrift som anger att
åtgärdsprogrammet ska innehålla en konsekvensanalys från allmän och enskild synpunkt. Detta
harsin bakgrund iriksdagens beslut isamband med implementeringen isvensk lag;"Eftersom
åtgördsprogrammen inte kon överklagos ör det viktigt att alla tönkbara konsekvenser av
progrommen, sörskilt för enskilda personer och företag, övervögs noggront och görs tillgöngliga
för dem som berörs."( IJr Prop.2003/04:2)
Vi ser inte att sådana genomförs som avsett, eller att de har rätt tyngd i samrådsmaterialet.
Vattenmyndigheten har bara gjort en konsekvensanalys på makronivå vilket inte
överensstämmer med lagstiftningens krav.
Kommuninnevånare och verksamhetsutövare i kommunen påverkas om de åtgärderna för
kommunen och de fysiska åtgärdsförslagen i VISS genomdrivs men kostnader och nyttor är inte

al



kvantifierade av och en bedömning av de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna för
vattenförekomsterna som vår kommun berörs av är inte gjord.

Uddevalla kommun ser här att det finns grund för att begära överprövning av
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram i enlighet med 6 kap. 45 3p
Vatte nfö rva ltn i n gsförord n i n gen.

Vattenmyndigheten har inte utrett undantagsmöjligheten för vattenförekomster enligt
vattenförvaltningsförordningen (  kap. 9 och 10 55 2004:660) och HaVs förskrift (4 kap.7 5

HVMFS 2019:251. Avvikelsen är allvarlig.

Uddevalla kommun anser inte konsekvensanalysen uppfyller lagens krav på där konsekvenserna
av ett åtgärdsprogram ska utredas ur allmön och enskild synpunkt. Förslagettill åtgördsprogram
uppfyller inte 6 kap.6 $ förordningen (2004:660) om förvoltning av kvoliteten på vattenmiljön
vad göller de krav på anolys som framgår av förordningen. IJddevalla kommun menar ott
analysen inte belyser de ekonomiska kostnader eller de miljömössiga konsekvenserno som

förslaget medför på ett sådant sött som förordningen kröver. Avvikelsen ör ollvarlig.

Förslaget strider mot 5 kop. 9 5 ondra stycket miljöbalken genom att uppgifter om hur
förböttrande åtgörder ska fördelas mellan verksamheter som påverkar miljön soknos liksom om
vilka kommuner som specifikt ska vidta åtgörderna, somt genom att det soknas en onalys av
programmets konsekvenser och finansiering för verksamheterno i Uddevolla kommun och för
kommunen.

Kommunstyrelsen föreslås besluta

Att begä ra överprövning Vatten mynd ighetens åtgä rdsprogram för Västerhavet
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