
  
Utses att justera Martin Pettersson 
Justeringens plats och tid Stadshuset 2021-06-18 kl. 09:00 Paragrafer §§ 167-192  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Sebastian Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Ingemar Samuelsson, Monica Bang Lindberg (§ 174) 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Martin Pettersson 

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunstyrelsen 2021-06-16 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2021-06-18 
Anslaget tas ner 2021-07-10 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16  
 

 
Sammanträde Kommunstyrelsen  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, stadshuset, kl.11:00-15:57 med ajourneringar 

kl. 11:55-13:00 och 14:20-14:40 
  
Ledamöter Ingemar Samuelsson (S), Ordförande, ej § 174 p.g.a. jäv 

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

ordförande § 174 

Christer Hasslebäck (UP), 2:e vice ordförande, ej § 174 p.g.a. jäv 

Mikael Staxäng (M), § 167-171, deltar på distans 

Roger Ekeroos (M), deltar på distans 

David Sahlsten (KD), från och med § 170 ej § 174 p.g.a. jäv 

Paula Berger (S), deltar på distans 

Stefan Skoglund (S), deltar på distans 

Annelie Högberg (S), deltar på distans 

David Höglund Velasquez (V) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Martin Pettersson (SD) 

Rolf Carlson (SD), deltar på distans 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), deltar på distans 

 
Tjänstgörande ersättare Elving Andersson (C) för Camilla Johansson (C) 

Niklas Moe (M) för Mikael Staxäng (M) från och med § 172 

Anna-Lena Heydar (S) för Ingemar Samuelsson (S) § 174, deltar på 

distans 

Kent Andreasson (UP) för David Sahlsten (KD) § 167-169, för Christer 

Hasslebäck (UP) § 174, deltar på distans 

Rolf Jonsson (L) för David Sahlsten (KD) § 174, deltar på distans 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

   
Ersättare Niklas Moe (M) 

Rolf Jonsson (L), inkommer kl.13:00, deltar på distans 

Sonny Persson (S), deltar på distans 

Mattias Forseng (SD), deltar på distans 

Kent Andreasson (UP), deltar på distans 

 
Övriga Annica Ryman, förvaltningschef Kultur och Fritid, § 167 

Lisbeth Svernling, konsument-budget och skuldrådgivare, § 168 

Lena Vilhelmsson, konsument-budget och skuldrådgivare, § 168 

Mohannad Khalouf, konsument-budget och skuldrådgivare, § 168 

Helena Svernling, utredare, § 169 

Sven Andersson, strateg, § 170 

Leif Kristiansson, förslagsställare, § 171 

Peter Larsson, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 167 Dnr KS 313429  

Presentation av den nya förvaltningschefen för Kultur och 
Fritid 

Sammanfattning 

Kultur och Fritids nya förvaltningschef Annica Ryman presenterar sig för 

kommunstyrelsen. Annica började den 1 juni och kommer närmast från Jönköpings 

kommun där hon arbetade som stabschef på Kultur och Fritidsförvaltning. 

 

Kommunstyrelsen hälsar Annica välkommen.   

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 168 Dnr KS 312970  

Information från kommunens konsument-budget och 
skuldrådgivning 

Sammanfattning 

Lisbeth Svernling, Mohannad Khalouf och Lena Vilhelmsson från kommunens 

konsument-budget och skuldrådgivning lämnar en lägesrapport från deras verksamhet. 

 

Statistik lämnas över antalet ärenden, det förbyggande arbetet och uppfattade effekter av 

pågående pandemi samt en prognos för kommande år. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 169 Dnr KS 313000  

Information om befolkningsprognos för Uddevalla kommun 
2021 

Sammanfattning 

Utredare Helena Svernling informerar om årets upprättade befolkningsprognos. 

Prognosen omfattar åren 2021–2030 på kommunnivå och 2021–2025 på 

delområdesnivå. Prognosen tillställs kommunstyrelsen för beslut i ett senare ärende på 

dagens föredragningslista. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 170 Dnr KS 313118  

Information om Västtrafiks upphandling av trafiktjänster i 
Uddevalla 

Sammanfattning 

Strateg Sven Andersson informerar om Västtrafiks pågående förstudie inför kommande 

upphandling av trafiktjänster så som flexlinjetrafik, stadstrafik, landsbygdstrafik och 

skoltrafik. En viktig fråga som kommunen har att hantera är huruvida Västtrafik ska 

upphandla skoltrafiken för kommunen och om kommunen i så fall vill att skoltrafiken 

ska vara stängd eller öppen för allmänheten. 

 

Kommunledningskontoret ska ta fram ett svar till Västtrafik som ska tillställas 

kommunstyrelsen i augusti. Barn och utbildning har beretts tillfälle att yttra sig över 

frågorna rörande skoltrafiken. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 171 Dnr KS 2020/00799  

Medborgarförslag från Skredsviks samhällsförening genom 
Leif Kristiansson om gatljus i Skredsvik 

Sammanfattning 

Skredsviks samhällsförening, genom Leif Kristiansson, har inkommit med 

medborgarförslag om gatubelysning i Skredsvik. 

  

Av förslaget framgår att samhällsföreningen står kostnaden för underhåll och drift av 28 

gatlyktor i Skredsvik. Belysningen förbrukar cirka 10 000 kwh per år. Förslagsställaren 

framför att kommunen borde bidra till driftkostnaderna. 

  

Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att avgöra ärendet. 

  

Kommunledningskontoret kan konstatera att den aktuella vägen (väg 807) vid vilken 

belysningen placerad är statlig. I kommunen finns ingen policy eller motsvarande som 

anger att bidrag ska ges till denna typ av anläggning. Förslaget föreslås därför avslås. 

 

Förslagsställaren närvarar under sammanträdet och yttrar sig över 

kommunledningskontorets förslag till beslut. 

 

Förslagsställaren Leif Kristiansson närvarar och yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-25. 

Medborgarförslag från Leif Kristansson. 

Yrkanden 

Elving Andersson (C): att uppdra åt kommunledningskontoret att utreda vilka ställen i 

vår kommun där man på ideell basis driver vägbelysning längs det statliga vägnätet 

samt förslag till principer för kommunala bidrag till den verksamheten samt att 

medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

 

Martin Pettersson (SD): att bevilja medborgarförslaget. 

 

Christer Hasslebäck (UP): I första hand återremittera ärendet till förvaltningen för att 

klargöra säkerhetsaspekten och i andra hand bevilja medborgarförslaget. 

 

Jarmo Uusitalo (MP) och David Höglund Velasquez (V): Bifall till Elving Anderssons 

(C) yrkande.  

 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 171 

Propositionsordningar 

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

finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på Elving Anderssons (C) yrkande mot Martin 

Pettersson (SD) yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla Elving Anderssons (C) 

yrkande. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att uppdra åt kommunledningskontoret att utreda vilka ställen i vår kommun där man på 

ideell basis driver vägbelysning längs det statliga vägnätet samt förslag till principer för 

kommunala bidrag till den verksamheten, samt  

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

Belysning av otrygga miljöer till förmån för mjuka trafikanter är förvisso inte ett 

kommunalt ansvar på den aktuella vägsträckan, men får ändå anses närmre besläktat 

än en del av andra bidrag och föreningsbidrag som kommunen idag betalar ut. Då 

Lane-Ryrs bygdegårdsförening nyligen beviljats bidrag för samma ändamål är det 

rimligt att vi här är konsekventa. 

 

David Sahlsten (KD) reserverar sig mot beslutet och ansluter sig till 

Sverigdemokraternas motivering. 

 

Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig till förmån för det egna yrkandet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 172 Dnr KS 2021/00160  

Medborgarförslag från Madelen Heino Tavemark om utökat 
utbud för 25-års jubilarer  

Sammanfattning 

Madelen Heino Tavemark har skickat in ett medborgarförslag till kommunen om utökat 

utbud för 25-års jubilarer. Medborgarförslaget behandlades på kommunfullmäktige den 

2021-03-10 och kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle besluta i 

ärendet. Förslagsställaren föreslår att kommunen ska erbjuda de jubilarer som varit 

anställda i 25 år en rekvisition på en summa.  

  

Uddevalla kommun har sedan 2018-02-01 avtal med leverantörer för val av 25-årsgåva. 

Nuvarande avtal löper ut 2021-08-31.Medarbetarna som uppnått 25 års anställning har 

tidigare kunnat välja olika alternativ varav ett alternativ har varit resa men p g a 

pandemin har det resebolag kommunen upphandlat med gått i konkurs.  

Eftersom avtalet för 25-årsgåva snart löper ut har kommunen påbörjat ny upphandling. 

Vad som kommer att kunna erbjudas jubilarerna är beroende av de svar som kommunen 

får på upphandlingen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-25. 

Medborgarförslag från Madelen Heino Tavemark 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till pågående arbete. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 173 Dnr KS 2020/00138  

Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) 
och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn och 
hörselnedsättning 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) föreslår i 

en motion att Uddevalla kommun ska återinföra uppdraget/tjänsten hos socialnämnden 

att ge stöd och hjälp till medborgare med syn- och/eller hörselnedsättning. Motionen har 

remitterats till socialnämnden, det kommunala rådet för äldre samt det kommunala rådet 

för personer med funktionsnedsättning.  

 

Kommunledningskontoret anser motionen besvarad med hänvisning till socialnämndens 

ingångna idéburna offentliga partnerskap med Synskadades Riksförbund Uddevalla. 

Enligt avtalet ska föreningen bistå kommunen med den typen av tjänster som 

motionärerna efterfrågar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-02. 

Kommunala rådet för äldres protokoll, 2021-05-25 § 27. 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättnings protokoll, 2021-05-25 § 25. 

Socialnämndens protokoll, 2020-03-18 § 36. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 20-02-21. 

Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson 

(SD) om stöd till personer med syn- och hörselnedsättning. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anse motionen besvarad med hänvisning till ingånget idéburet offentligt partnerskap 

med Synskadades riksförbund. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 174 Dnr KS 2021/00317  

Fyrbodal kommunalförbunds årsredovisning samt revisorernas 
rapport och revisionsberättelse för 2020 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 2020.  

  

Förbundet redovisar ett överskott om totalt 555 tkr jämfört med budgeterat resultat på 

170 tkr.  

  

Revisorerna har uppmärksammat att förbundets långsiktiga soliditetsmål om 10% inte 

uppnåtts under 2020. Revisorerna tillstyrker att direktionen och dess ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-25. 

Fyrbodals kommunalförbund, direktionen, protokoll 2020-05-06 § 41. 

Årsredovisning 2020. 

Revisorernas granskningsrapport årsredovisning 2020 

Revisorernas granskningsrapport 2020, delårsrapport 2020. 

Revisionsberättelse 2020.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020,  

  

att godkänna årsredovisningen för år 2020.    

 

Jäv 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) och David Sahlsten (KD) anmäler 

jäv och deltar inte överläggningar och beslut i ärendet. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 175 Dnr KS 2019/00712  

Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 om att uppdra till Kommunledningskontoret 

att ta fram övergripande plan Välfärd 2030. Den långsiktiga planen har under våren 

2020 processats fram med arbetsgrupp från Avdelningen för Hållbar Tillväxt och 

Arbetsmarknads- och Integrationsutskottet. En workshop-process vid fem extra insatta 

tillfällen i Arbetsmarknads och Integrationsutskottet har bildat underlag för ett framtaget 

dokument som samlar målområden, uppnåendemål och utpekade satsningar som 

underlag för handlingsplaner.  

En förankringsversion av Plan Välfärd 2030 (2020-09-09) gick efter beslut i 

Kommunstyrelsen 2020-09-30 ut på remiss till förvaltningar och kommunala bolag. 

Tre nämnder och ett bolag har besvarat och står bakom förankringsversionen.  

Deras synpunkter har bearbetats och vävts in i den bearbetade versionen Plan Välfärd 

2030 (2021-01-29).   

Den övergripande planen ska långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för 

en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling på hållbar tillväxt och stärkt 

arbetsmarknad som i sin tur kan öka och säkerställa resurserna (medlen), därav namnet 

Plan Välfärd.   

För att långsiktigt klara resurserna för välfärden måste därmed omställningstakten öka 

fram till 2030. Fokus för kommunen blir därmed att vara attraktiv och 

konkurrenskraftig, samtidigt som man är en möjliggörare för förändringsbehov och 

omställning.   

Plan välfärd betonar också vikten av den egna förnyelseförmågan för att möta den 

snabba samhällsutvecklingen, invånarnas förändrade behov och förväntningar på 

kommunens välfärdstjänster. Kommunen behöver skapa förutsättningar för nya 

innovativa lösningar och arbetssätt som kan lösa både gamla nya utmaningar.  

För att lösa komplexa samhällsutmaningar och nå de kopplade målen i Agenda 2030, 

måste kommunen också öka samverkan med civilsamhället och andra aktörer.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag, 2021-06-09 

Kommundirektörens anteckning, 2021-05-31. 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2021-05-27 § 43. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-20. 

Plan Välfärd 2030 slutgiltig version 

Plan Välfärd 2030 bilaga slutgiltig version 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-30 § 282 

Arbetsmarknads- och Integrationsutskottets protokoll, 2020-09-09 39 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22  

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-29    

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-11-06   



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 175 
 

Kultur och fritidsnämndens protokoll, 2020-12-08 § 181 

Remissvar Uddevalla Vatten AB/Västvatten 2020-11-09 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-04  

Barn- och utbildningsnämndens protokoll. 2020-11-17 § 164   

Socialnämndens protokoll, 2020-11-18 § 155   

Förankringsversion Plan Välfärd 2030   

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta övergripande Plan Välfärd 2030, 

 

att Plan Välfärd 2030 ska inarbetas i kommunens ordinarie styr- och ledningssystem. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 176 Dnr KS 2021/00285  

Barn och utbildningsnämndens avrapportering 2021 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från flerårsplan 2020–2022 om att rekrytera 

fler lärarassistenter föreslås slutrapporteras. Motivet är att uppdraget anses slutfört och 

implementerat. Under år 2019–2020 rekryterades lärarassistenter och i april 2021 hade 

grundskolan 36, gymnasieskolan sju och vuxenutbildningen en anställd lärarassistent. 

Uppdraget har behandlats på uppsiktsmötet 14 april 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-27 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-29 

Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2021-05-20 § 76 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna barn- och utbildningsnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag 

från kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 att rekrytera fler lärarassistenter. 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 177 Dnr KS 2021/00286  

Kommunstyrelsens avrapportering 2021 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret föreslår att två uppdrag förklaras avslutade. Uppdragen 

behandlades vid uppsiktsmöte våren 2021: 

  
Uppdrag: Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att starta 

en process för att flytta stadshuset till centrum och därvid se på möjligheterna att 

kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur 

  

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2021 att genomföra förstudie om nytt stadshus 

med placering Pipfabriken 13 samt att teckna projektledningsavtal med Arwidsro, 

varför processen kan anses startad i enlighet med uppdraget. 

  

Uppdrag: Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter 

att erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet 

  

I flerårsplan 2021-2023 fick samtliga nämnder har i uppdrag att göra en omstart med 

heltidsresan. Det föregående uppdraget kan därför avslutas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-25. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att förklara ovan uppdrag avslutade. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 178 Dnr KS 2020/00727  

Revidering av personalpolicyn för Uddevalla kommun samt 
hävning av Riktlinje vid missbruk av alkohol och droger på 
arbetsplatsen samt checklista, svar på återremiss 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-31 § 69 att återremittera ärendet till 

personalutskottet för att bredda underlaget i förslaget. Kommunledningskontoret har 

med utgångspunkt i nuvarande antagna dokument tagit fram ett reviderat förslag till 

Personalpolicy i Uddevalla kommun. Personalpolicyn är gemensam och övergripande 

för alla inom Uddevalla kommun. Grunden för anställningsförhållandet regleras i lagar 

och avtal medan personalpolicyn beskriver kommunens värderingar och förhållningssätt 

i relationerna på våra arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. 

  

Den uppdaterade policyn är i enlighet med de uppdaterade riktlinjerna för hälsa och 

arbetsmiljö samt de antagna kompetenskriterierna för chefskap, ledarskap och 

medarbetarskap. Personalpolicyn förtydligar än mer den strategiska inriktningen kopplat 

till våra värderingar, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö och hälsa, medarbetarskap, 

ledarskap, lön samt strategisk kompetensförsörjning. Genom denna revidering får nu 

Uddevalla kommun en tydligare ståndpunkt i hur man som arbetsgivare förhåller sig till 

ovannämnda ämnen. Detta kommer att genomsyra organisationen i än större grad så att 

personalpolicyn är väl känd för både medarbetare, fackliga företrädare och politiker. 

Policyn har även varit uppe på Centrala samverkansgruppen 2021-02-16. 

  

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll, 2021-06-02 § 25 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-05-17  

Reviderat förslag 2021-05-17 till ny Personalpolicy för Uddevalla kommun 

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-31 § 69 

Personalutskottets protokollsutdrag 2021-03-03 § 6 

Förhandlingsprotokoll 202-03-17 

MBL protokoll 2021-02-16 

Personalpolicy för Uddevalla kommun 14 november 2018 § 274 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta revideringen av Personalpolicy Uddevalla kommun med datum 2021-06-02 
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Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 179 Dnr KS 2021/00301  

Inköp av fiskräknare vid Strömberget, Bäveån 

Sammanfattning 

Ärendebeskrivning 
I Bäveån vid Strömbergsfallet i centrala Uddevalla, installerades våren 2020 en 

fiskräknare genom Leaderprojektet ”Fisken i fokus”. Fiskräknaren är en 

undervattenskamera placerad mitt i vattenfallets laxtrappa. Syftet med installationen var 

att få en uppfattning om vilka arter samt hur många och hur stora fiskar som passerar 

fallet varje år. Hyresavtalet på fiskräknaren tar nu slut under juni månad och därefter 

saknas beslut om fortsatt finansiering.   
  

Flera aktörer arbetar idag med olika naturvårdsåtgärder i området med det gemensamma 

målet att i framtiden kunna få ett rikligt fiskbestånd i Bäveån. Ett exempel på pågående 

fiskevårdsåtgärd är den kommande rivningen av dämmet vid Äsperöd, beläget vid 

Regementsparken. Dämmet är idag är ett vandringshinder för laxfiskar såsom lax och 

öring, men har beslutats rivas under sommaren 2021. Effekterna av att ta bort ett 

vandringshinder liknande detta innebär kortfattat att man ökar vandringssträckan för 

fisken och därmed även områdena där fisken kan reproducera sig, vilket i sin tur leder 

till mer fisk i systemet.  
  

En kontinuerlig mätning av antalet fiskar som passerar Strömberget ger möjlighet att få 

ett mättal på hur fiskbestånden varierar. Vi kan då också få ett kvitto på att de åtgärder 

vi gör faktiskt ger effekt. Då det är viktigt med långsiktiga mätserier för uppföljningen 

av våra mål föreslår projektgruppen från ”Fisken i fokus” att man i stället för att 

förlänga nuvarande hyresavtal köper in en egen kamera vilket blir betydligt billigare på 

sikt.    
  
När dämmet vid Äsperöd rivs och möjligheterna för fisken att vandra förbättras, skapas 

även goda möjligheter till mycket fisk och därmed mer fiske mitt i stadens centrum 

vilket kan bli en unik besöksanledning för Uddevalla. Fisketurismen är en kraftigt 

växande sektor inom besöksnäringen och köpstarka fisketurister i vår stadskärna kan ge 

effekter både på handel och café- restaurang- och hotellnäringen. 
  

Med hjälp av den nuvarande hyrda, utplacerade undervattenskameran kan allmänheten 

idag följa fiskarna som passerar laxtrappan i Strömberget genom att titta på fiskdata.se. 

De kan även se filmer om passerande fiskar på en tv-skärm i ett skyltfönster i Uddevalla 

centrum. För att öka kunskapen om fisken i Bäveån har även flera nya skyltar placerats 

ut i Hasselbacken vilka informerar och berättar om Bäveåns fiskrikedom.  
  
Kostnaden för inköp av en sådan undervattenskamera (fiskräknare) är 285 000 kr utifrån 

tidigare offerter. Om kommunen beslutar sig för köp av kamera, kan den nuvarande 

kameran sitta kvar under sommaren utan kostnad. Driftkostnaden är för närvarande 

35 000 kr/år plus kostnad för rengöring av kameran. Under säsongen 2021 kommer 

Uddevalla Sportfiskeförening att sköta rengöringen och detta kan betalas genom bidrag 

från Bäveåns nedre fiskevårdsområdesförening. Kostnad för rengöring och tillsyn är  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 179 
 

cirka 5000 kr/säsong. Kommande säsonger föreslås rengöring och tillsyn göras i egen 

regi alternativt med ett IOP-avtal med lämpliga föreningar.   
  
Genom att undervattenskameran tillgängliggör och informerar om Bäveåns, för många, 

okända liv under ytan skapar vi både en nyfikenhet för fisk och fiske i centrala 

Uddevalla samt ökar intresset för, och kunskapen om, vår marina miljö vilket innebär en 

för oss ovärderlig datainsamling för framtida naturvårdsåtgärder i Bäveån. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-07 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP) och Stefan Skoglund (S): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att mer kontinuerligt förstärka förutsättningarna för exponering av fiskvandring och 

dessutom skapa förutsättningar för ökad effektmätning, 

att uppdra åt kommunledningskontoret att köpa in en kamera för räkning av fisk vid 

Strömberget i slutet av säsongen 2021,  

att uppdra åt kommunledningskontoret att forma organiserandet av framtida drift, 

skötsel och rengöring av kameran,  

 att uppdra åt kommunledningskontoret att forma organiserandet av sammanställning 

och redovisa resultatet av säsongens mätningar, 

att finansiering ska ske inom budgetram för avdelningen för hållbar tillväxt, 
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§ 180 Dnr KS 2021/00344  

Befolkningsprognos för Uddevalla kommun 2021 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret gör årligen en prognos över kommunens 

befolkningsutveckling, vilken utgör ett underlag för den kommunala planeringen. 

Befolkningsprognosen 2021 omfattar åren 2021–2030 på kommunnivå och 2021–2025 

på delområdesnivå.  

  

Befolkningsprognosen baserar sig på statistik från Statistiska Centralbyrån, 

uppskattningar om det framtida bostadsbyggandet från kommunledningskontorets 

strateger inom bostadsförsörjning och samhällsplanering, samt 

kommunledningskontorets bedömning av migrationsverkets senaste prognos över antal 

nyanlända. Kommundirektörens ledningsgrupp har tagit ställning till antagandena och 

ställt sig bakom en övergripande prognosriktning. 

 

Till följd av osäkerheten i rådande pandemi så väntas befolkningstillväxten vara något 

dämpad de närmaste åren för att sedan återgå till mer normala nivåer. Pandemins 

effekter på befolkningstillväxten i Uddevalla syns tydligast genom en låg invandring 

samt en förhöjd risk att unga vuxna flyttar ut ur kommunen. Under den kommande 

tioårsperioden beräknas antalet invånare öka med cirka 3 650 personer, från 56 787 år 

2020 till cirka 60 435 år 2030. Detta motsvarar en total ökning på cirka 6,4 %. Fram till 

och med 2030 väntas kommunen öka sin befolkning med i genomsnitt cirka 365 

personer per år. Befolkningstillväxten beror till stor del på ett positivt flyttnetto. Under 

de kommande tio åren väntas även fler personer födas än avlida varje år. Befolkningen 

ökar i de flesta åldrar, men det är framförallt äldre och även vissa åldrar bland gruppen 

barn och unga som ökar mest procentuellt. 

  

En prognos är alltid förknippad med viss osäkerhet och ska betraktas som en möjlig 

utveckling utifrån vad som är känt vid prognostillfället. Osäkerheten ökar ju längre fram 

i tiden man prognosticerar och utfallet kan bli både lägre och högre än vad prognosen 

förutsett. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-27 

Befolkningsprognos Uddevalla kommun 2021 

Tabellbilaga befolkningsprognos Uddevalla kommun 2021 

Yrkanden 

Niklas Moe (M) och Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att låta befolkningsprognos 2021 utgöra underlag för kommunens planering. 
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§ 181 Dnr KS 2021/00327  

Ekonomisk avvikelse och åtgärdsplan för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har mottagit Samhällsbyggnadsnämnden delårsrapport per april 

2021. Samhällsbyggnadsnämnden rapporterar en prognos med negativ resultat för året. 

Enligt kommunens riktlinjer för Ekonomistyrning ska avvikelse av väsentlig omfattning 

rapporteras till kommunstyrelsen, vilket definieras som en avvikelse om mer än en 

procent av kommunbidrag eller mer än 20 procent av kommunens budgeterade resultat. 

Samhällsbyggnadsnämndens prognos för årets resultat uppgår till – 11 mkr. 

Underskottet är främst hänförligt till genomförande av stadsutvecklingsprojekten och 

ersättningslokal för Ramnerödsskolan. Det finns också över- och underskott i andra 

delar av verksamheten som sammantaget förbättrar prognosen. För att åtgärda 

underskottet redovisar nämnden ett antal möjliga åtgärder beskrivna i delårsrapporten i 

enlighet med kommunens riktlinjer för ekonomistyrning. Riktlinjer tydliggör nämndens 

ansvar för att omprioritera och vidta åtgärder om underskott uppstår.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-04 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-05-11 §255 ekonomisk avvikelse 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2021-05-04 Ekonomisk avvikelse  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att notera informationen om avvikelse, 

  

att samhällsbyggnadsnämndens ansvarar för att vidta åtgärder. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 182 Dnr KS 2021/00352  

Ekonomisk avvikelse och åtgärdsplan för socialnämnden 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har mottagit Socialnämndens delårsrapport per april 2021. 

Socialnämnden rapporterar en prognos som avviker väsentligt från kommunbidraget i 

positiv riktning.  

Enligt kommunens riktlinjer för Ekonomistyrning ska avvikelse av väsentlig omfattning 

rapporteras till kommunstyrelsen, vilket definieras som en avvikelse om mer än en 

procent av kommunbidraget.  

Socialnämndens prognos för årets resultat uppvisar en positiv avvikelse om 1,06 

procent. Nämndes delårsrapport innehåller redogörelse för både överskott och 

underskott inom olika verksamhetsområden. För de verksamheter som prognosticerar 

underskott finns planerade åtgärder beskrivna i rapporten. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-04 

Socialnämndens protokollsutdrag 2021-05-19, Delårsrapport April 2021 

Socialnämndens tjänsteskrivelse 2021-05-17, Delårsrapport April 2021 

Socialtjänstens delårsrapport april 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att notera informationen. 
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§ 183 Dnr KS 2020/00718  

Justering av kommunbidrag 2021 

Sammanfattning 

Nämndernas kommunbidrag för 2021 behöver justeras på grund av nya löneavtal. 

Justering görs för att nämnderna ska ha en överensstämmelse mellan faktiska kostnader 

och kommunbidrag.        

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-26. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att nämnderna tillförs kommunbidrag om 31 562 tkr för ökade personalkostnader till 

följd av nya löneavtal för 2021, 

  

att finansiering sker genom pris-och lönereserven.   
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§ 184 Dnr KS 2020/00631  

Om- och nybyggnation av Ljungskileskolan, tilläggsbeställning 
av läktare i idrottshall 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter, bland annat om- och nybyggnation 

Ljungskileskolan. Kommunfullmäktige beslutade i maj 2021 att godkänna Avrop 2 i 

projektet, innebärande bl.a. projektering och utredningar och program för 

genomförande. Kommunstyrelsen är beställare av projektet. 

  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-06-02 att föreslå kommunstyrelsen att i en 

tilläggsbeställning inkludera läktare i den nya idrottshallen. Behovet av läktare 

motiveras av att Ljungskile är en expansiv del av kommunen och att det idag saknas en 

lokal i södra Uddevalla för mindre idrotts- och kulturarrangemang. Att inkludera läktare 

i den nya idrottshallen möjliggör dessa arrangemang med publik.  

  

Under förstudien har en grov kalkyl tagits fram i samråd med Hemsö som innebär en 

enkel trappstegsläktare i tre rader på västra långsidan. Den inrymmer omkring 160 

platser med en byggyta om cirka 225 kvm. Investeringen är cirka 4 - 4,5 mkr och 

inkluderar marginal för ökade kostnader i byggsektorn. Projekteringen av läktare 

medför inte någon ytterligare kostnad i nuläget. 

  

Skoltomten är relativt liten. Den mark som tilläggsbeställningen tar i anspråk bedöms 

dock inte påverka skolans tillgång till friytor då intilliggande allmänna ytor ändå 

kommer att behöva användas. Inte heller påverkas tillgången till parkeringsplatser. 

  

Tilläggsbeställningen bedöms inte påverka projektets befintliga tidplan, men 

beställningen bör ske snarast möjligt för att inte orsaka försening.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-07. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-06-02 § 113. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-01. 

Grundläggande förutsättningar Ljungskileskolan sammanställd 2020-10-01. 

Förstudie Ny F-9 skola och förskola i Ljungskile 2019-03-25. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att i en tilläggsbeställning inkludera läktare i Ljungskileskolans nya idrottshall, 

  

att tilläggsbeställningen ska finansieras i hyreskontraktet med Hemsö, 

  

att den ökade hyreskostnaden ska finansieras inom kultur- och fritidsnämndens 

budgetram.  
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§ 185 Dnr KS 2021/00341  

Riktlinjer för markanvisningar, förslag att remittera ärendet 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutar om markanvisningar. En markanvisning ska beredas enligt 

en fastställd rutin (förprövning) med tydliga och transparenta kriterier för att säkerställa 

att markanvisningen bidrar till en utveckling i linje med kommunens målsättningar  

(KF 2015-01-14). 
Kommunledningskontoret har reviderat markanvisningspolicyn (KF 2013-10-09) till 

nya riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna har anpassats till gällande lagstiftning 

(SFS 2014:899) och innehåller kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelse eller 

upplåtelse av markområden för bebyggande. Vidare beskrivs handläggningsrutiner och 

grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. 

Riktlinjerna vänder sig till exploatörer som kan ha intresse av att bygga och utveckla 

bostäder eller verksamheter på kommunens mark. Kommunens interna processer 

kopplat till markanvisningar beskrivs inte i detta dokument.  

  

Kommunledningskontoret föreslår att riktlinjerna för markanvisning remitteras till 

samhällsbyggnadsförvaltningen för synpunkter innan fortsatt process för antagande. 

Föreliggande dokument har inte bearbetats med avseende på tillgänglighet och layout. 

  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för markanvisning, remissutgåva 2021-05-11. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse från 2021-05-25. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att lämna riktlinjer för markanvisningar på remiss till samhällsbyggnadsnämnden med 

begäran om svar senast 2021-08-31. 
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§ 186 Dnr KS 2021/00336  

Rapportering av kommunstyrelsens 
informationssäkerhetsarbete 2021 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska kommunens 

dataskyddsombud halvårsvis rapportera till nämnden om dess 

informationssäkerhetsarbete. Dataskyddsombudet ansvarar för att granska nämndernas 

informationssäkerhetsarbete utifrån dataskyddsförordningen.  

  

I rapport daterad 2021-05-27 redogör dataskyddsombudet för de brister och 

förbättringsarbete inom nämndens verksamhet som har observerats sedan föregående 

rapportering. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-24 

Rapport, 2021-05-27 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna rapporten. 
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§ 187 Dnr KS 2021/00351  

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, 
eldningsförbud, allmän handling samt vikarie för 
kommundirektör 

Sammanfattning 

Behov av revidering av kommunstyrelsens delegationsordning föreligger enligt följande 

tre områden: 

 

Beslut om eldningsförbud har tidigare fattats av räddningstjänstförbundet Mitt 

Bohuslän. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gör, mot bakgrund av ett 

avgörande från Högsta Förvaltningsdomstolen, bedömningen att denna typ av 

normgivning inte kan överlåtas till ett kommunalförbund. Även praxis inom området 

har ändrats. En punkt i kommunstyrelsens delegationsordning bör därför införas 

innebärande att förvaltningschef ges delegation att fatta beslut om eldningsförbud, med 

rätt att vidaredelegera. Stöd finns i reglemente för kommunstyrelsen § 6, i vilken 

framgår att kommunstyrelsen fullgör uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor i de 

delar som gäller enskildas skyldigheter. Räddningstjänstförbundet kommer löpande att 

förse kommunen med erforderligt beslutsunderlag.  

 

Punkten om att sekretessbelägga allmän handling bör kompletteras med en ny punkt, 

besluta om avslag på begäran om att ta del av allmän handling. Delegat föreslås vara 

förvaltningschef med rätt att vidaredelegera, 

 

Det finns nu delegation att utse vikarie för förvaltningschef (FC). Dock saknas 

delegation att utse vikarie för kommundirektör (KD). En sådan komplettering bör göras. 

Delegat för punkten i dess nuvarande form är kommundirektör vilket föreslås gälla även 

efter kompletteringen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-02. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att revidera kommunstyrelsens delegationsordning enligt följande: 

 

1. en ny punkt, delegation nummer 33, avsnitt Övrigt, införs med lydelsen besluta 

om eldningsförbud enligt förordningen mot skydd mot olyckor. Delegat är 

förvaltningschef med rätt att vidaredelegera,  
 

2. en ny punkt, delegation nummer 19 a, avsnitt Utlämnande av allmän handling, 

införs med lydelsen besluta att helt eller delvis avslå begäran om att få ta del av 

allmän handling på grund av sekretess eller på annan grund, till exempel att 

handlingen inte finns eller att handlingen inte är en allmän handling. Delegat är 

förvaltningschef med rätt att vidaredelegera, 
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Forts. § 187 
 

3. punkten P6, avsnitt Personal, ändras till lydelsen Utse vikarie för 

förvaltningschef eller kommundirektör om inte biträdande chef inträtt som 

vikarie vid förvaltningschefs eller kommundirektörs frånvaro.  

 

att beslutet ska gälla från och med 2021-06-21. 
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§ 188 Dnr KS 2021/00005  

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från 
Fyrbodal 2021 

Sammanfattning 

Ordförande Ingemar Samuelsson (S) informerar om följande. 

 

- Diskussioner inom kommunalförbundet om Skageracksbanan. 

 

- Pågående rekryteringsprocess för ny kommundirektör som förväntas avslutas 

under sommaren. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 
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§ 189 Dnr KS 2021/00004  

Information från kommundirektören 2021 

Sammanfattning 

Kommundirektör Peter Larsson informerar om följande. 

 

- Dialog med BMK Uddevalla om sponsring av sommarens världsmästerskap i 

motocross. 

  

- Kartlagda möjligheter för förvaltningarna har att mildra de negativa effekterna 

av pandemin och bedömda kostnader för åtgärderna. 

 

- Kommunens klimatlöften för 2022. Länsstyrelsen och regionen vill att 

kommunen ska förnya sina klimatlöften för nästkommande år. Ett förslag till 

ställningstagande kommer tillställas kommunstyrelsen för beslut under hösten. 

 

- Senaste mätning i KKIK, nöjd kund-index, för kommunens 

myndighetsutövning. Trenden är fortsatt att fler och fler upplever sig nöjda med 

kommunens service i ärenden rörande myndighetsutövning. 

 

- Inkommen överklagan av beslut om bygglov för simhallen och fortsatt hantering 

av processen mot bakgrund av den. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 
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§ 190 Dnr KS 2021/00002  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning 

I förteckningar daterade 2021-06-07 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 

kommunstyrelsens vägnar under perioden 2021-05-19—2021-06-07. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-08 

Förteckningar över delegationsbeslut 2021-06-07 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna redovisningen. 
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§ 191 Dnr KS 2021/00003  

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

  

Dok 313016 

Räddningstjänst Mitt Bohusläns sammanträdesprotokoll 2021-05-19 innehållande 

delårsrapport januari – april 2021. 

 

2021/10 

Finansrapport maj 2021 

 

2021/103 

Mediapoolen Västra Götaland AB:s årsredovisning 2020 

 

2021/811 

Årsrapport 2020 från Rädda Barnen om idéburet offentligt partnerskap, IOP, avseende 

ensamkommande som fyller 18 år 

 

2021/423 Medborgarförslag om ljuddämpande staket längs riksväg 44 vid Herrestad. 

Ärendet har avgjorts i samhällsbyggnadsnämnden och avslutas därmed hos 

kommunstyrelsen. 

 

2021/245 

Tolkförmedling Västs direktions beslut 2021-03-26 § 432 att till medlemmarna betala ut 

5 mkr av det egna kapitalet. 

 

Tolkförmedling Västs direktions beslut 2021-05-28 § 440 att upphäva tidigare beslut att 

återbetala 5 mkr av det egna kapitalet till medlemmarna. 
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2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 192 Dnr KS 104620  

Sommarhälsning  

Sammanfattning 

Ordförande Ingemar Samuelsson (S) tackar kommunstyrelsen för vårens arbete och 

önskar alla en trevlig sommar. 
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