
  
Utses att justera Paula Berger 
Justeringens plats och tid Stadshuset 2022-06-27 kl. 09:00 Paragrafer §§ 189-210  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Sebastian Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Ingemar Samuelsson, Monica Bang Lindberg (L) (§ 193) 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Paula Berger 

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunstyrelsen 2022-06-22 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2022-06-27 
Anslaget tas ner 2022-07-19 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22  
 

 
Sammanträde Kommunstyrelsen  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, kl.11:00-14:10 med ajournering kl. 12:00-13:00 
  
Ledamöter Ingemar Samuelsson (S), Ordförande, ej § 193 p.g.a. jäv 

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

ordförande § 193 

Christer Hasslebäck (UP), 2:e vice ordförande, ej § 193 p.g.a. jäv 

Roger Ekeroos (M) 

Camilla Johansson (C) 

Paula Berger (S) 

Stefan Skoglund (S) fr.o.m. § 190 

Annelie Högberg (S) 

David Höglund Velasquez (V) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Martin Pettersson (SD) 

Rolf Carlson (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

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

Christina Nilsson (KD) för David Sahlsten (KD)  

Kenneth Engelbrektsson (S) för Stefan Skoglund (S) § 189, för Ingemar 

Samuelsson (S) § 193 

Kent Andreasson (UP) för Christer Hasslebäck (UP) § 193 

  
Ersättare Elving Andersson (C) 

Maria Johansson (L) 

Kenneth Engelbrektsson (S) 

Anna-Lena Heydar (S) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Karna Thomasdotter (MP) 

Kent Andreasson (UP), inkommer kl. 13:00. 

 
Övriga Mohannad Khalouf, konsument- budget och skuldrådgivare, § 189 

Lena Vilhelmsson, konsument- budget och skuldrådgivare, § 189 

Pernilla Andemore, enhetschef, § 189 

Helena Svernling, utredare, § 190 

Malin Krantz, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 189 Dnr KS 319960 

Information från kommunens budget-skuld och 
konsumentrådgivning  

Sammanfattning 

Enhetschef Pernilla Andemore, konsument- budget- och skuldrådgivarna Mohannad 

Khalouf och Lena Vilhelmsson informerar om kommunens konsumentvägledning och 

budget-skuldrådgivning.  

 

Statistik lämnas över antalet ärenden och vad de rör sig om samt analys om varför 

ärendena uppkommer. 

 

Information lämnas även om kommunens förebyggande arbete för att undvika 

problematik kopplade till konsument och skuldfrågor. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 190 Dnr KS 319961 

Information om Uddevalla kommuns befolkningsprognos 2022 

Sammanfattning 

Utredare Helena Svernling informerar om årets befolkningsprognos för Uddevalla 

kommun. Ärendet tillställs kommunstyrelsen för beslut senare på dagens 

föredragningslista. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 191 Dnr KS 2022/00215 

Medborgarförslag från Ulf G. Eriksson om ny vänort 

Sammanfattning 

Ulf G. Eriksson har inkommit med medborgarförslag om att Uddevalla kommun ska 

börja söka efter en vänort i Ukraina. Förslagsställaren skriver att Ukrainas president har 

bett om hjälp med återuppbyggnad av landet när kriget är slut. Ett sätt är att Uddevalla 

blir vänort med en stad i Ukraina av ungefär lika storlek.  

Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till vänortkommittén som beredde ärendet 

den 5 maj 2022. Kommittén skriver bl.a. att det i dagsläget är omöjligt att säga hur 

kriget kommer att utvecklas eller hur länge det kommer att hålla på. När det kan bli 

möjligt att på olika sätt hjälpa till med en återuppbyggnad är också omöjligt att säga. I 

tidigare katastrofer har bland annat de nordiska vänorterna hjälpt varandra på olika sätt. 

Bland annat har Skien och Thisted hjälpt varandra efter andra världskriget. Uddevalla 

har under många år hjälpt vår vänort Jöhvi i Estland. Läget i Ukraina gör det svårare 

med kontakter. Kommittén framhåller att Uddevalla kommun och vänortskommittén 

bör hålla sig uppdaterad om läget och söka kontakt med Ukraina för att skapa 

vänskapsförhållande och vänortssamarbete. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag  

Medborgarförslag från Ulf G. Eriksson om ny vänort 

Vänortskommitténs protokoll 2022-05-12 § 13 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-28. 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att uppdra åt Vänortskommittén att följa utvecklingen i Ukraina i syfte att  återkomma 

med rapport och/eller förslag om framtida samarbetsmöjligheter eller vänortsförbindelse 

mellan Uddevalla kommun och en kommun i Ukraina, att därmed anse 

medborgarförslaget besvarat. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Camilla Johanssons (C) ändringsyrkande och finner 

kommunstyrelsen bifalla det. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att uppdra åt Vänortskommittén att följa utvecklingen i Ukraina i syfte att  återkomma 

med rapport och/eller förslag om framtida samarbetsmöjligheter eller vänortsförbindelse 

mellan Uddevalla kommun och en kommun i Ukraina, 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 191 

 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 192 Dnr KS 2021/00633 

Medborgarförslag om rimlig kostnad respektive rabatt på 
sopavgift vid kompostering 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen ska göra det mer attraktivt för 

kommuninvånarna att kompostera. Förslagsställaren har sökt och fått beviljat dispens 

för kompostering och för handläggningen betalat 1036 kr. Anledningen till egen 

kompostering är enligt förslagsställaren ifrågasättande av kommunens miljötänk när 

kommunen transporterar papperspåsarna till annan kommun som uppges vara 

Linköping. I förslaget framförs också kritik till kommunens kostnad för handläggning 

samt att avgiften efter dispens inte minskat mer än, enligt förslagsställarens uppgift, 

6,30 kr. Medborgarförslaget har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som 

behandlade ärende 2022-05-17. I nämndens svar framgår bl.a. att 1036 kronor bygger 

på den taxa som är antagen och motsvarar en timmas handläggningstid hos 

myndighetsavdelningen. På den tiden tas ärendet emot, registreras, bedöms och 

eventuella kompletteringar inhämtas från sökande. Därefter upprättas ett beslut gällande 

dispens som expedieras till sökande samt renhållningen. Taxan för miljöbalken är 

uppbyggd med olika avgiftsnivåer beroende på den uppskattade arbetsinsatsen som 

olika ärenden innebär. Kompostansökningar ligger i den lägsta nivån. Uddevalla energi 

är ansvarig för hantering av kommunalt avfall där papperspåsarna med matavfall är en 

del av hanteringen. Påsarna transporteras till Borås Energi (inte till Linköping) där 

matavfallet produceras till biogas som är en förnybar energikälla. Efter hantering kan 

avfallet användas som fordonsbränsle. Det kan också användas till uppvärmning eller 

elproduktion vilket innebär att matavfallet är en del i omställningen till ett hållbart 

samhälle.  

 

Kostnaden för matavfallet, omhändertagandet och behandlingen av materialet, ingår i 

själva renhållningsabonnemanget där det utöver hämtningen av rest- och matavfall hos 

hushållen även ingår besök till återvinningscentralen. Nämnden föreslår med ovan att 

medborgarförslaget ska anses besvarat. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-02.  

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-05-17 § 195. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-20.  

Medborgarförslag daterat 2021-11-03. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att med ovan anse medborgarförslaget besvarat. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 193 Dnr KS 2022/00321 

Fyrbodal kommunalförbunds årsredovisning samt revisorernas 
rapport och revisionsberättelse för 2021 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 2021. Av 

beslutsunderlagen framgår att den ekonomiska redovisningen for 2021 visar att 

förbundet gör ett totalt överskott om 701 tkr, att jämföra med föregående års resultat på 

ca 555 tkr. Resultatet for 202I består av överskott i basverksamheten på 630 tkr samt ett 

överskott i projektverksamheten på 71 tkr. Revisorerna har uppmärksammat att 

förbundets långsiktiga soliditetsmål om 10% inte uppnåtts under 2021. Revisorerna 

tillstyrker att direktionen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-02.  

Årsredovisning 2021. Revisionsberättelse 2021.  

Granskning av årsredovisning 2021, PwC.  

Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 PwC.  

Direktionens protokoll 2022-05-12 § 54.  

Direktionens protokoll 2022-03-31 § 26. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att godkänna årsredovisningen för år 2021,  

 

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021.  

 

Jäv 

Ingemar Samuelsson (S) och Christer Hasslebäck (UP) anmäler jäv och deltar inte i vare 

sig överläggningar eller beslut i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 194 Dnr KS 2022/00318 

Heldigital ärendehantering och upphörande av 
pappershandlingar för det kommunövergripande dokument- 
och ärendehanteringssystemet och revidering av riktlinjer för 
ärendehantering 

Sammanfattning 

Kommunen strävar efter en digital ärendehantering i enlighet med kommunfullmäktiges 

mål i Digital Agenda. För att säkerställa att kommunen ska kunna sluta att skriva ut 

pappershandlingar och samtidigt säkerställa det digitala bevarandet av allmänna 

handlingar i enlighet med arkivlagen krävs ett e-arkiv för slutförvaring samt korrekt e-

underskriftsfunktion för de handlingar som ska skrivas under.   

Det kommunövergripande systemet för dokument- och ärendehantering (för närvarande 

Ciceron) är det första systemet som anslutits till e-arkivet och genomfört leverans av de 

digitala handlingarna. Numera kan vi för dessa digitala handlingar säkerställa 

återsökning och äkthet över tid. Förutsättningen till att börja arbetet med heldigital 

ärendehantering för verksamheten som stöttas av Ciceron bedöms som lämplig.  

Riktlinjerna för ärendehantering föreslås revideras för att bättre överensstämma med 

arkivreglementet  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-30 

Reviderade Riktlinjer för ärendehantering 2022-05-31 

Riktlinjer för ärendehantering beslutade 2021-06-10 § 139 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att uppdra åt nämnderna att revidera sina dokumenthanteringsplaner i syfte att upphöra 

med pappershandlingar för de ärenden som skapas från och med 2023-01-01 och som 

förvaras i det kommunövergripande dokument- och ärendehanteringssystemet. 

 

att upphäva följande lydelse i Riktlinjer för ärendehantering beslutade 20221-06-10 § 

139: Alla handlingar som enligt dokumenthanteringsplanen ska bevaras ska skrivas ut i 

papper till dess arkivmyndigheten fattar beslut om något annat. 

att nämnderna kan, efter samråd med arkivmyndigheten, upphöra med 

pappershandlingar för handlingar som förvaras i andra verksamhetssystem när dessa har 

upprättat en anslutning till e-arkivet. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 195 Dnr KS 2022/00116 

Kommunstyrelsens avrapportering 2022 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens uppsiktsmöte den 4 maj företogs en genomgång av pågående 

uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. Vid mötet tillstyrktes att 

förslag om avslut av tre uppdrag upprättas.  

Uppdraget Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen (kommundirektören) i 

uppdrag att utreda ansvarsmässiga och organisatoriska förändringar som förtydligar 

kommunens förvärv och försäljning av mark (Dnr KS 2020/00312), avslutas med 

motiveringen att kommunfullmäktige har beslutat att ansvaret för beslut om köp och 

försäljning av mark från 1 januari 2022 ska överföras till kommunstyrelsen samt att en 

markplan ska upprättas.  

Uppdraget Kommunstyrelsen har utifrån Plan Integration 2030, (Område: boende och 

trygghet) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att genomföra en utökad 

medborgarundersökning, trygghet, avslutas med motiveringen att 

kommunledningskontoret har genomfört en medborgarundersökning. Företaget HKL 

Research har intervjuat 500 Uddevallabor under år 2021, kring ett 20-tal 

frågeställningar inom plan integrations tre utpekade områden; Boende och Trygghet, 

Arbete och Studier, samt Demokrati.  

Uppdraget Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att skapa 

ett destinationsbolag med inriktning om genomförande avslutas med motiveringen att 

det inte längre är aktuellt med anledning av den nya politiska majoritet som bildades 

2020.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-02. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att förklara följande uppdrag avslutade:  

 

1. Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen (kommundirektören) i uppdrag att 

utreda ansvarsmässiga och organisatoriska förändringar som förtydligar kommunens 

förvärv och försäljning av mark,  

 

2. Kommunstyrelsen har utifrån Plan Integration 2030, (Område: boende och trygghet) 

fått i uppdrag att genomföra en utökad medborgarundersökning, trygghet, 

  

3. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att skapa ett 

destinationsbolag med inriktning om genomförande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 196 Dnr KS 2022/00313 

Äskande om ökat bidrag till Samordningsförbundet Väst för 
2023  

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har genom förbundschef Gudrun Emilsdottir inkommit till 

kommunen med ett äskande om ökning av medlemmarnas bidrag på 8,8 % för år 2023. 

Total budget är 11 mkr. De nio kommunerna är tillsammans en part som finansierar en 

fjärdedel av 11 mkr =3D 2,75 mkr. Fördelningen mellan dessa nio kommuner baseras 

på varje kommuns befolkningsunderlag 16–64 år. För Uddevallas del betyder det en 

ökning från 1 003 122 kr år 2022 till 1 091 475 kr år 2023 (+ 88 353 kr).  

Kostnaden tas från kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning. 

Höjningen på 8,8 % avser att möta indexbaserade kostnadsökningar för verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-01 

Tjänsteutlåtande om bidragsnivå 2023 

Minnesanteckningar medlemssamråd 2022-03-22 

Samråd om budget enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

Samordningsförbundet Väst styrelseprotokoll nr 2, 2022-05-17 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna bidragshöjningen för 2023 med 8,8 % (88 353 kr) till 

Samordningsförbundet Väst, 

att kostnaden tas från kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 197 Dnr KS 2022/00327 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s, kommunnätverk mot 
segregation 

Sammanfattning 

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) erbjuder de 32 kommuner i Sverige som av 

regeringen har utpekats ha stora utmaningar med segregation, att delta i ett nytt nätverk 

mot segregation. Myndigheten Delmos (delegationen mot segregation) genomförde sin 

sista nätverksträff den 2 december 2021 och med anledning av detta, så har SKR gått ut 

till kommunerna och inventerat behov av fortsatt intresse för nätverk mot segregation. 

Då intresset är stort för detta, så har SKR beslutat att starta upp detta nya nätverk. Första 

nätverksträffen är den 22 juni (digitalt). Syftet med nätverket är att bidra till 

omvärldsbevakning, dela kunskap och samla lärande exempel i segregationsfrågor. 

Nätverket är också en yta för intressebevakning i syfte att lyfta viktiga frågor till en 

nationell nivå. Nätverket kommer att träffas 3–4 ggr/år (digitalt eller fysiskt).  

Kostnad för kommunen är att var och en får bekosta sina resor själva, samt eventuellt 

boende. 

SKR vill att kommunerna förankrar deltagandet i nätverket på en politisk nivå. 

Avdelningschef för kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning kommer sedan 

att ansvara för att deltagare i nätverket utses (en ordinarie, samt en ersättare för denne). 

Avdelningen har tidigare deltagit i myndigheten Delmos nätverk mot segregation.  

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2022-05-31 § 25 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-27. 

SKR:s PM Kommunnätverk mot segregation 2022-05-25. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att Uddevalla kommun ska delta i SKR:s kommunnätverk mot segregation.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 198 Dnr KS 2022/00299 

Ansökan om sponsring från NAD AB för konsert med Thomas 
Stenström och New Kid i Museiparken 

Sammanfattning 

NAD AB har inkommit med en ansökan om sponsring med 300 000 kronor för att 

arrangera en konsert i Uddevalla den 2 september 2022 med artisterna Thomas 

Stenström och New Kid i Museiparken. Total budget för evenemanget är 1 445 000 kr 

ex moms. Ansökan avser ekonomiskt stöd för scen, ljud och ljustekning. Konserten 

riktar en bred publik från 13 år och uppåt, med fokus på unga vuxna.  

Under året 2022 fyller de var för sig Avicci Arena i Stockholm med egen spelning. 

Thomas Stenström hade sin spelning i april i år, och Newkid har sin senare i september 

2022. De har båda blivit än mer populära genom sitt deltagande i Så Mycket Bättre. Den 

här konserten i Museiparken blir en unik konsert, där dessa två artister spelar 

tillsammans i sin gamla hemstad Uddevalla. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-02 

Avtal mellan NAD AB och Uddevalla kommun, 2022-06-02 

Ansökan om sponsring från NAD AB, 2022-05-12 

Budgetkalkyl 2 tillhörande ansökan om sponsring, 2022-05-12 

Budgetkalkyl 1 tillhörande ansökan om sponsring, 2022-05-12 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): Att sponsringsansökan ska hanteras via Destination 

Uddevalla. 

 

Annelie Högberg (S) och David Höglund Velasquez (V): Bifall till förslaget i 

handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Christer Hasslebäcks 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att bevilja NAD AB sponsring med totalt 200 000 kronor för arrangemang av konsert 

med både Thomas Stenström och Newkid enligt upprättat avtal,  

 

att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för sponsring. 

 

Reservation 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 199 Dnr KS 2022/00342 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, 
förändringar och tillägg inom livsmedel, miljö- och hälsoskydd 
m.m. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens beslutanderätt för dess utskott, tjänstemän och förtroendevalda är 

reglerat i kommunstyrelsens delegationsordning. Handläggarna inom samhällsbyggnads 

myndighetsavdelning har lämnat förslag på ett antal revideringar inom livsmedel, miljö 

och hälsoskydd. Förändringarna har redan godkänts i samhällsbyggnadsnämnden och de 

båda nämnderna strävar efter att ha en likalydande delegationsordning inom 

myndighetsbesluten, eftersom samma tjänstemän också biträder kommunstyrelsen i de 

så kallade jävsärendena där samhällsbyggnadsnämnden är förhindrad att besluta. 

 

Miljötillsynsenheten föreslår ändringar som gäller ändrat lagstöd, anpassningar till 

ändrat lagstöd, att miljötillsyns delegationsrätt tas bort på punkt V.4.1 (som inte ingår i 

enhetens ansvarsområde), samt korrektur av tidigare skrivfel som inte påverkar. 

Slutligen föreslås några förändringar av formaliakaraktär kring en del av delegationerna 

inom plan- och bygglagens område samt några andra förändringar av samma slag. 

 

Förändringarna finns markerade i bilagt underlag. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-01 

Förslag till reviderad delegationsordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna reviderad delegationsordning.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 200 Dnr KS 2022/00308 

Befolkningsprognos för Uddevalla kommun 2022 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret gör årligen en prognos över kommunens 

befolkningsutveckling, vilken utgör ett underlag för den kommunala planeringen. 

Befolkningsprognosen 2022 omfattar åren 2022–2031 på kommunnivå och 2022–2026 

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.  

 

Vid utförandet av prognosen befinner sig Sverige och Europa i en särskilt osäker tid i 

och med Rysslands invasion av Ukraina och dess effekter. I dagsläget gör 

Migrationsverket inte bedömningen att några massflyktingar kommer söka vanlig asyl 

och därmed på sikt folkbokföra sig i Sveriges kommuner. Migrationsverket bedömer 

heller inte att det kommer ske något större mottagande av massflyktingar efter 2022. 

Prognosen är dock mycket osäker och det är såklart möjligt att det politiska läget 

kommer att få större påverkan på Sveriges och Uddevallas befolkningsutveckling på 

längre sikt. De närmsta åren förväntas befolkningen fortsatt att öka men i en 

långsammare takt än under 2010-talet. Det beror framför allt på att mottagandet av 

nyanlända väntas ligga på en fortsatt låg nivå. Uddevalla bedöms utvecklas något 

starkare än riket procentuellt tack vare en stor efterfrågan på bostäder och en relativt 

hög byggnationstakt av nya bostäder. Under den kommande tioårsperioden beräknas 

antalet invånare öka med cirka 3 040 personer, från 57 122 år 2021 till cirka 60 165 år 

2031. Detta motsvarar en total ökning på cirka 5,3 %. Fram till och med 2031 väntas 

kommunen öka sin befolkning med i genomsnitt cirka 300 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 framför allt äldre 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 2022-05-25.  

Befolkningsprognos Uddevalla kommun 2022.  

Tabellbilaga befolkningsprognos Uddevalla kommun 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att låta befolkningsprognos 2022 utgöra underlag för kommunens planering.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 201 Dnr KS 2022/00343 

Rapportering av kommunstyrelsens 
informationssäkerhetsarbete 2022 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska kommunens 

dataskyddsombud halvårsvis rapportera till nämnderna om deras 

informationssäkerhetsarbete. Dataskyddsombudet ansvarar för att granska nämndernas 

informationssäkerhetsarbete med fokus på efterlevnaden av dataskyddsförordningen.  

 

I rapport daterad 2022-06-02 redogör dataskyddsombudet för de brister och 

förbättringsarbete inom kommunstyrelsens verksamhet som har observerats under 

perioden 2022-01-01-2022-06-01  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-02.  

Dataskyddsombudets rapport, 2022-06-02 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna rapporten.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 202 Dnr KS 2022/00270 

Uddevalla kommuns organisation arbete enligt Lag (2021:890) 
om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, 
visselblåsarlagen 

Sammanfattning 

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så 

kallade visselblåsarlagen, trädde i kraft den 17 december 2021. Den gäller inom privat 

och offentlig verksamhet. Den nya lagen innehåller bestämmelser om bland annat skydd 

mot hindrande åtgärder och repressalier och om ansvarsfrihet för åsidosättande av 

tystnadsplikt. Vidare finns bestämmelser om skyldighet att inrätta rapporteringskanaler, 

dokumentation, behandling av personuppgifter och sekretess. För kommunerna gäller 

att de nya interna rapporteringskanalerna ska var i drift senast den 17 juli 2022.  Lagen 

gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om 

missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.  

 

Kommunledningskontoret har med anledning av detta skapat en organisation och 

process samt rapporteringskanaler som ska uppfylla lagens syften. Organisationen gäller 

för hela kommunens verksamheter och leds av kommundirektören som också äger rätt 

att göra ändringar i den. En mer detaljerad beskrivning/bild av organisationen och 

processen biläggs ärendet. I förslaget ingår bl.a. också att kommunledningskontoret 

årligen ska lämna en rapport till kommunstyrelsen och övriga nämnder över antal 

inkomna ärenden och vilka åtgärder dessa har lett till. Processbeskrivningen föreslås 

utgöra ett informationsärende till kommunstyrelsen. Tre nya delegationer föreslås 

samtidigt införas i kommunstyrelsens delegationsordning om avskrivning/avslutande av 

utredning, samt om att avslå begäran om allmän handling avseende visselblåsarärenden.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-08.  

Visselblåsarprocess Uddevalla kommun 2022-06-08.  

Förslag till tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna informationen om organisation m.m. med anledning av Lag (2021:890), 

att kommundirektören ska ansvara för kommunens organisation avseende Lag 

(2021:890),  

 

att uppdra åt kommundirektören att till kommunstyrelsen redovisa en utvärdering av 

organisationen under januari 2023, att kommunledningskontoret årligen ska lämna en 

skriftlig kommunövergripande översikt av antal inkomna ärenden och vidtagna åtgärder,  

 

att i kommunstyrelsens delegationsordning införa delegationer med anledning av 

tillämpning av Lag (2021:890) enligt upprättat förslag och att dessa ska gälla från och 

med 2022-07-01.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 203 Dnr KS 2022/00112 

Prövning enligt kommunallagen 6 kap 9 § om verksamheten i 
de kommunala bolagen år 2021 varit förenlig med kommunala 
ändamål och befogenheter 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag 

som avses i 10 kap. 2 § ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under 

föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är 

fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.  

Kommunledningskontoret har tagit del av tillgängliga underlag i form av 

årsredovisningar, revisionsberättelser, särskilda uttalanden av bolagsstyrelserna (där 

sådana finns) samt lekmannarevisorernas granskningsrapporter.  

Avseende Lysekils Busstrafik AB skriver lekmannarevisorerna i sin granskningsrapport 

att bolagets verksamhet inte full ut bedrivits i enlighet med de kommunala befogenheter 

som utgör ram för verksamheten. Revisorerna noterar att bolaget under 2021 inte 

avvecklat den del av verksamheten som enligt revisorerna är att betrakta som icke 

kompetensenlig. Revisorerna uttalade även i granskningsrapporten för 2020 att bolaget 

bedrivit verksamhet som kan ifrågasättas utifrån kompetensenlighet och 

lokaliseringsprincipen. Kommunledningskontoret föreslår därför att uppdrag ges till 

kommunstyrelsens presidium att föra dialog med styrelsen för Uddevalla Utvecklings 

AB samt styrelsen för Lysekils Busstrafik AB om den del av bolagets verksamhet som 

åsyftas i revisorernas granskningsrapport i syfte att bedöma om det finns behov av att 

föreslå åtgärder till kommunfullmäktige.  

 I övrigt är kommunledningskontorets bedömning utifrån tillgänglig dokumentation att 

de kommunala bolagen i allt väsentligt bedrivit dess verksamheter i enlighet med det 

fastställda kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna.    

Beslutsunderlag 

Granskningsredogörelse Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Busstrafik AB 2021. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-08. 

Årsredovisning 2021 Lysekils busstrafik AB. 

Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2021 Lysekils Busstrafik AB. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att den verksamhet som bedrivits i nedan angivna bolag bedöms ha varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna:  

 Uddevalla Utvecklings AB 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 203 

  Uddevalla Turism AB  

  Uddevalla Omnibus AB  

  Uddevalla Hamnterminal AB  

  Swanfalk Shipping AB  

  Uddevalla Energi AB  

  Uddevalla Energi Elnät AB  

  Uddevalla Energi Värme AB  

  Uddevalla Kraft AB  

  Bohusgas AB  

  Uddevalla Vatten AB  

  Västvatten AB  

  Fyrstads flygplats AB  

  Regionteater Väst AB  

  Kommunassurans Syd försäkrings AB  

  Mediapoolen Västra Götaland AB  

att uppdra åt kommunstyrelsens presidium att föra dialog med styrelsen för Uddevalla 

Utvecklings AB samt styrelsen för Lysekils Busstrafik AB om den del av bolagets 

verksamhet som åsyftas i revisorernas granskningsrapport i syfte att bedöma om det 

finns behov av att föreslå åtgärder till kommunfullmäktige,  

att uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2022-10-26, 

att delge kommunfullmäktige ovan beslut.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 204 Dnr KS 2022/00243 

Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026 mellan 
Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen har inkommit med samverkansavtal om naturbruksutbildning. 

Regionfullmäktige behandlade ärendet 2022-055-24. Det nu gällande samverkansavtalet 

om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets samtliga 

kommuner upphör att gälla den 31 december 2022. Ett nytt avtal är framtaget i 

samarbete mellan regionen, VästKom och representanter för kommunerna. Det nya 

avtalet gäller från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 och innebär inga 

principiella avsteg från nuvarande avtal. Avtalet medför därför inga förändringar i vare 

sig finansiering eller behov av andra resurser jämfört med det nu gällande avtalet. 

Samverkansorganet för frågor om naturbruksutbildning i regionens regi, Politiskt 

Samråd Naturbruk, har ställt sig bakom det nya avtalet. Ett avtalsförslag 

remissbehandlades av barn- och utbildningsnämnden i Uddevalla 2022-03-24. Nämnden 

beslutade att avstyrka att Uddevalla kommun tecknar avtalet. Beslutet motiverades av 

en bedömning att samverkansavtalet skulle ge en högre kostnad för kommunen jämfört 

med att inte delta. Nämnden bedriver dessutom vissa egna utbildningar inom naturbruk, 

samt framhåller att eleverna vid IM och särskolan inte bör omfattas då dessa elevers 

särskilda behov bäst tillgodoses i utbildningar nära elevernas hem.  

 

I regionens beslutsunderlag framgår att avtalet gäller under förutsättning att det 

godkänns av regionens samtliga 49 kommuner samt att om inte alla parter godkänner 

det skulle det innebära en förändrad ordning för kostnadsfördelning och förutsätta att 

samtliga parter kan enas om en ny struktur och nytt avtal om skatteväxling. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-09.  

Regionfullmäktiges protokoll 2022-05-24 § 113.  

Tjänsteutlåtande, koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 2022-04-26. 

Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026 mellan Västra Götalandsregionen 

och Uddevalla kommun.  

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-03-24 § 60.  

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026 mellan Västra 

Götalandsregionen och Uddevalla kommun. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 205 Dnr KS 2022/00352 

Överklagan avseende detaljplan för Tjöstelsröd 1:1, 
bostadsområde vid Skarsjövallen, yttrande till mark- och 
miljödomstolen 

Sammanfattning 

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt har förelagt Uddevalla kommun 

att lämna ett skriftligt svar avseende överklagandet av beslutet 2021/00145 angående 

detaljplan för Tjöstelsröd 1:1, bostadsområde vid Skarsjövallen.  

Uddevalla kommun anser att såväl enskilda som allmänna intressen tillgodosetts i skälig 

omfattning och att erforderliga utredningar i planprocessen genomförts. Kommunens 

bedömningar och avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen framgår i 

planhandlingarna.  

Avseende frågan om bristande kommunikation har samråd genomförts under perioden 

2014-04-07 till 2014-06-16. Kungörelse i tidningen Bohusläningen publicerades 2014-

05-17 vilket också omfattande en inbjudan till allmänt möte. Kungörelse till granskning 

publicerades i tidningen Bohusläningen 2020-01-03 och 2020-01-28 där inbjudan om 

allmänt möte annonserades i nämnda tidning 2020-01-13. 

Kommunen vidhåller därför sin bedömning att detaljplanen ska vinna laga kraft då det 

som framförs i överklagandena inte föranleder någon annan bedömning.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-08 

Föreläggande från Vänersborgs Tingsrätt, daterad 2022-06-02 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avge som sitt svar till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt att 

bedömningen att detaljplan för Tjöstelsröd 1:1 ska vinna laga kraft kvarstår.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 206 Dnr KS 2022/00004 

Information från kommundirektören 2022  

Sammanfattning 

Kommundirektör Malin Krantz informerar om följande. 

 

 Arbetsmiljöverkets beslut om att avskriva tidigare lämnat föreläggande med vite 

gällande kommunens arbetsmiljö. 

 Personalförändringar inom Personal- och kommunikationsavdelningen. 

 Organisering av utvecklingsprojekt inom digitalisering, styrning och ledning, 

förebyggande arbete och stadsutveckling. 

 Genomförd attraktionsmätning av Uddevalla och utfallet av densamma. 

Mätningen ska ligga till grund för den pågående utvecklingen av 

platsvarumärket. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 207 Dnr KS 2022/00005 

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från 
Fyrbodal 2022  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S) rapporterar från det senaste 

mötet med direktionen för Fyrbodal. Mötet handlade till stor del om relationen till 

regionen i ett antal frågor så som framtidens vårdinformationsmiljö, avtal om 

naturbruksutbildningar och fysiskt planering. 

 

Information lämnas också om inkomna synpunkter på kommunens arbete med 

mottagande av flyktingar från Ukraina. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 208 Dnr KS 2022/00002 

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning 

I förteckningar daterade 2022-06-14 redovisas de beslut som har fattats via delegation 

från kommunstyrelsen under perioden 2022-05-18—2022-06-14. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-14 

Förteckningar över delegationsbeslut 2022-06-14 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna redovisningen.  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 209 Dnr KS 2022/00003 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att lägga anmälningsärenden i förteckning daterad 2022-05-17 till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 210 Dnr KS 303472 

Sommarhälsning 

Sammanfattning 

Ordförande tackar kommunstyrelsen för vårens arbete och önskar samtliga en skön 

sommar. 

 

Kommunstyrelsens andre vice ordförande Christer Hasslebäck (UP) önskar å 

kommunstyrelsens vägnar ordföranden en skön sommar. 
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