
  
Utses att justera Ingemar Samuelsson  
Justeringens plats och tid Stadshuset kl. 2020-02-28 Paragrafer §§ 44-75  
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 Sebastian Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
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 Ingemar Samuelsson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunstyrelsen 2020-02-26 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2020-02-28 
Anslaget tas ner 2020-03-21 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26  
 

 
Sammanträde Kommunstyrelsen  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, Stadshuset, kl.11:00-15:58 med ajourneringar 

kl. 12:10-13:00 och 14:20-14:45. 
  
Ledamöter Christer Hasslebäck (UP), Ordförande 

Ingemar Samuelsson (S), 2:e vice ordförande 

Mikael Staxäng (M) 

Camilla Olsson (C) 

Jonas Sandwall (KD) § 44-67 

Paula Berger (S) 

Stefan Skoglund (S) 

David Höglund Velasquez (V) 

Martin Pettersson (SD) 

Rolf Carlson (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Monica Bang Lindberg (L) för Rolf Jonsson (L) 

Niklas Moe (M) för Roger Ekeroos (M) ej. § 68 p.g.a. jäv. 

Karna Thomasdotter (MP) för Jarmo Uusitalo (MP) 

Kenneth Engelbrektsson (S) för Cecilia Sandberg (S) 

David Sahlsten (KD) för Jonas Sandwall (KD) § 68-75 

Kent Andreasson (UP) för Roger Ekeroos (M) § 68 

   
Ersättare Annelie Högberg (S) 

Anna-Lena Heydar (S) närvarar ej under § 68 p.g.a. jäv. 

Mattias Forseng (SD) 

Kent Andreasson (UP) 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Övriga Annette Nyman, utvecklare § 44 

Patrik Petré, strategisk stadsutvecklare, § 45 

Anne Marie Lövheden Höög, förslagsställare, § 46 

Peter Larsson, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 44 Dnr KS 304080  

Information om fördelning av statsbidrag för nyanländas 
etablering 

Sammanfattning 

Annette Nyman, utvecklare på arbetsmarknadsavdelningen, informerar om reviderad 

fördelning av statsbidrag för nyanländas etablering.  

 

Förslaget innebär att den procentuella andelen av schablonersättningen omfördelas 

mellan nämnderna. Merparten av socialnämndens andel flyttas över till 

kommunstyrelsen, eftersom försörjningsstödet ligger organiserat under 

kommunstyrelsen fr.o.m. 15 februari 2020. Förslaget tillställs kommunstyrelsen för 

beslut i ärende 22 på dagens föredragningslista. 

 

Annette Nyman ger även en lägesrapport om antalet nyanlända och kopplingen mellan 

statsbidrag och nyanlända. 

 

David Höglund Velasquez (V), Martin Pettersson (SD), Jonas Sandwall (KD) och 

Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 45 Dnr KS 304127  

Information om samverkansavtal samhällsfastigheter 

Sammanfattning 

Kommundirektör Peter Larsson och strategisk samhällsplanerare Patrik Petré informerar 

om innehållet och bakgrunden till det samverkansavtal mellan Uddevalla kommun och 

Hemsö fastighets AB avseende samhällsfastigheter som ska beredas av 

kommunstyrelsen inför beslut kommunfullmäktige, i ärende 24 på dagens 

föredragningslista. 

 

Upprinnelsen till samverkansavtalet är kommunens stora behov av lokaler för 

kommunens verksamheter inom skola, vård och omsorg.  

 

Det föreslagna samverkansavtalet innehåller nybyggnation av Ljungskileskolan, en 

förskola i Ljungskile, förskola i Råssbyn och grundskola i Ammenäs/Skäret. I 

samverkansavtalet ingår också ägande och förvaltning av fastigheterna Forshällaskolan, 

förskola och äldreboendet i Rotviksbro.  

 

Kenneth Engelbrektsson (S), Anna-Lena Heydar (S), Stefan Skoglund (S), Martin 

Pettersson (SD), Ingemar Samuelsson (S), Mikael Staxäng (M) och Christer Hasslebäck 

(UP) yttrar sig i ärendet.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr KS 2019/00675  

Medborgarförslag från Ann Marie Lövheden Höög om att införa 
tiggeriförbud 

Sammanfattning 

Ann Marie Lövheden Höög har inkommit med medborgarförslag om att förbjuda tiggeri 

i kommunen. Förslaget motiveras av att tiggeri endast sätter EU-migranterna i 

beroendeställning samt att hemlandet ska ta hand om sina medborgare. Till 

medborgarförslaget är bilagd en artikel med sammanställning över kommuner som 

infört tiggeriförbud eller tillståndsplikt för att samla in pengar. 

  

Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

  

Kommunerna anses efter högsta förvaltningsdomstolen dom med mål nr 2149-18, 

angående Vellinge kommun, ha rätt att införa förbud mot tiggeri i sina lokala 

ordningsföreskrifter. Ett antal kommuner har efter detta infört förbud som vunnit laga 

kraft. Ett förbud kan inte läggas generellt för hela kommunens geografiska område utan 

måste avgränsas till specifika platser. 

  

Om kommunstyrelsen bifaller förslaget är kommunledningskontorets uppfattning att 

detta bör ske genom ett uppdrag om att närmare utreda vilka platser som ska omfattas 

av förbudet arbeta in detta i ordningsföreskrifterna. Dessa ska sedan tillställas 

kommunfullmäktige för beslut.  

 

Anne Marie Lövheden Höög närvarar under sammanträdet och yttrar sig över sitt 

medborgarförslag samt svaret i tjänsteskrivelsen. 

 

Annelie Högberg (S), Mikael Staxäng (M), Martin Pettersson (SD), Jonas Sandwall 

(KD) och David Höglund Velasquez (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-06. 

Medborgarförslag från Ann Marie Lövheden Höög.      

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Att bifalla medborgarförslaget samt 

att uppdra åt kommunledningskontoret att arbeta fram det kompletterande underlag som 

krävs för att fatta kunna ett beslut i överensstämmelse med förvaltningsdomstolens mål 

nr 2149-18. 

 

Mikael Staxäng (M): Att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till 

kommunfullmäktiges beslut 2019-11-13 § 262. 

 

Ingemar Samuelsson (S) och David Höglund Velasquez (V): Avslag på 

medborgarförslaget. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 46 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Martin Petterssons (SD), Mikael Staxängs (M) och 

Ingemar Samuelssons (S) m.fl. yrkanden och finner kommunstyrelsen bifalla Mikael 

Staxängs (M) yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 

2019-11-13 § 262. 

 

Protokollsanteckning 

Mikael Staxäng (M) noterar å (M)-, (C)-, (L), (UP)-, (KD)-, (MP)- gruppens vägnar 

följande anteckning till protokollet. 

 

Eftersom medborgarförslaget om tiggeriförbud behandlar samma sakfråga som så sent 

som i november förra året avslogs på kommunfullmäktige (2019-11-13 § 262, dnr 

2019/137) så ser vi ingen anledning att anta att kommunfullmäktige skulle ha ändrat sin 

inställning under det sista kvartalet, varför det inte finns skäl till att ta upp samma 

fråga ytterligare en gång.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr KS 2019/00216  

Motion från Paula Berger (S), Anna-Lena Heydar (S) och Carina 
Åström (S) om att den politiska organisationen är satt innan 
kommande mandatperiod 

Sammanfattning 

Paula Berger (S) m.fl. har inkommit med motion om att inför kommande mandatperiod 

tillse att den politiska organisationen är satt i god tid innan valdagen, samt att en 

arbetsgrupp utses för att arbeta med organisation och arvoden inför kommande 

mandatperiod. Förslagen motiveras bl.a. av det ger större trovärdighet i översynsarbetet 

om detta sker innan mandatperioden börjar.   

  

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2019 att tillsätta en arvodesberedning. Beredningen 

har påbörjat sitt arbete och hittills bl.a. påbörjat en genomgång nuvarande riktlinjer, 

inhämtat material från andra kommuner och ledamöterna har uppmanats återföra arbetet 

i sina respektive partigrupper. 

  

Någon arbetsgrupp för översyn av organisationen i övrigt är inte tillsatt och 

förvaltningen har heller inte ett sådant uppdrag. Vid vilken tidpunkt beslut om 

nämndorganisationen ska ske i kommunfullmäktige kan lämpligen överenskommas 

mellan partierna som där är representerade.      

 

Mikael Staxäng (M) och Paula Berger (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-05. 

Motion från Paula Berger (S) m.fl.      

Yrkanden 

Paula Berger (S): Bifall till motionen. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Paula Bergers (S) 

bifallsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att med ovan anse motionen besvarad.   

Reservation 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna 

yrkandet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 48 Dnr KS 2019/00218  

Motion från Martin Pettersson (SD) om återgång till ett modernt 
system för felanmälan 

Sammanfattning 

Martin Pettersson inkom i mars 2019 med motion om att möjligheten att upprätta 

felanmälan med mobil applikation återinförs. 

  

Den app som tidigare fanns var kopplad mot systemet Infracontrol som tidigare 

användes av samhällsbyggnadsförvaltningen. Den togs bort i samband med att 

kontaktcenter öppnades.  

  

Kommunens nuvarande system för felanmälan är webbaserat. Webbsidan är responsiv, 

dvs den fungerar i mobilen, som en applikation. Kommunledningskontoret bedömer att 

lösningen med nuvarande e-tjänsten svarar bättre mot behoven och kan ge de funktioner 

som nämns i motionen. Kontaktcenter följer utveckling av en framtida e-tjänstplattform 

vilket kan innebära möjligheter att ytterligare förenkla felanmälningar.     

 

Martin Pettersson (SD), Stefan Skoglund (S), Niklas Moe (M), Annelie Högberg (S) 

och Jonas Sandwall (KD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-12. 

Motion från Martin Pettersson (SD).     

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Bifall till motionen. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD) 

bifallsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avslå motionen.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 49 Dnr KS 2018/00280  

Motion från Rolf Carlson (SD) angående rekryteringsbonus 

Sammanfattning 

Rolf Carlsson (SD) inkom 2018-04-09 med en motion om att införa rekryteringsbonus 

för svårrekryterade tjänster i Uddevalla kommun. Motionären vill att 

kommunfullmäktige ställer sig bakom ett beslut om att införa rekryteringsbonus i 

kommunens samtliga förvaltningar. 

Förvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till Uddevalla kommuns nya 

kompetensförsörjningsstrategi som antogs 2019-05-29.  Personalavdelningen arbetar 

kommunövergripande med rekryteringsutmaningarna som är en del av 

kompetensförsörjningen. 

Samt med hänvisning till personalpolitiska programmet, kreativitetssystemet som 

bygger på en struktur att medarbetare ska uppmärksammas och belönas som bidrar med 

kreativa och nya förslag som utvecklar den kommunala verksamheten efter de behov 

som kommunens invånare har.  

 

Rolf Carlson (SD), Martin Pettersson (SD) och Monica Bang Lindberg (L) yttrar sig i 

ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-09 

Bestämmelse om kompetensförsörjningsstrategi 2019-05-29 

Motion om att införa rekryteringsbonus 2018-04-09  

Uddevalla kommuns kreativitetssystem   

Yrkanden 

Rolf Carlsson (SD) och Martin Pettersson (SD): Bifall till motionen. 

 

Monica Bang Lindberg (L): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Monica Bang Lindbergs (L) yrkande mot Martin 

Petterssons (SD) bifallsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla Monica Bang 

Lindbergs (L) yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avslå motionen om att införa rekryteringsbonus för svårrekryterade tjänster med 

hänvisning till att Uddevalla kommun arbetar strategiskt och kommunövergripande med 

frågan som en del av kompetensförsörjningsutmaningarna enligt vår 

kompetensförsörjningsstrategi ”det livslånga lärandet, 1-70år”.  

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna 

yrkandet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50 Dnr KS 2019/00751  

Motion från Anna Lena Heydar (S), Stefan Skoglund (S) och 
Louise Åsenfors (S) om att underlätta drogprevention 

Sammanfattning 

Anna Lena Heydar (S), m.fl. har inkommit med motion om utreda förutsättningarna för 

att samtliga gymnasieelever godkänner drogtest vid misstanke om narkotikapåverkan.  

I motionen förespråkas att ett liknande obligatoriskt godkännande av drogtester som 

elever som börjar på Östrabo yrkes skriver på ska gälla för alla gymnasieelever, samt att 

det förs en dialog med de fristående gymnasieskolorna för att öka enhetlighet för alla 

som börjar gymnasiet.  

  

Motionen har remissbehandlats av barn- och utbildningsnämnden. Av beslutsunderlagen 

framgår att det saknas lagstöd för en skola att tvinga en elev att genomgå ett drogtest. 

För att en elev ska kunna genomgå ett drogtest krävs att elev och vårdnadshavare 

frivilligt samtycker.  

  

Drogtester tillämpas regelbundet vid Uddevalla gymnasieskola om misstanke om 

droganvändande finns. Inom vissa yrkesprogram, till exempel fordon- och transport-

programmet, sker det regelbundna tester i årskurs två och tre. För elever som vid 

misstanke nekar drogtest finns möjligheter för rektor att begränsa elevens genomförande 

av utbildningen utifrån de arbetsmiljörisker som föreligger.  

  

Gymnasiechefen ser inget hinder mot att samtliga vårdnadshavare och elever vid 

Uddevalla gymnasieskola redan från årskurs ett tillfrågas om att lämna godkännande för 

drogtest. Denna rutin kommer därför att börja tillämpas från och med läsåret 2020/2021. 

Någon ytterligare utredning kring denna fråga krävs därför ej.  

  

Gällande dialog med de fristående gymnasieskolorna sker detta redan idag genom att 

det inryms inom uppdraget som de drogförebyggande samordnarna har. Kommunen kan 

dock inte kräva att de fristående enheterna tillämpar samma rutiner som kommunen.   

 

Stefan Skoglund (S) och Camilla Olsson (C) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-22. 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-12-10 § 153. 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-19.  

Motion från Anna Lena Heydar (S), Stefan Skoglund (S) och Louise Åsenfors (S) om 

att underlätta drogprevention.    

Yrkanden 

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



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 50 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att med ovan anse motionen besvarad.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Dnr KS 2020/00109  

Redovisning av kostnader för den politiska organisationen 
2018-2019, uppdrag från kommunfullmäktige 2018-12-12 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 om förändringar av antalet förtroendevalda i 

styrelser och nämnder enligt följande: 

  

1. Jävsutskottet: utökning av antal ledamöter från fem till sju. 

2. Kommunstyrelsen: utökning av antal ersättare från åtta till tio. 

3. Barn och utbildningsnämnden: utökning av antal ersättare från sju till nio. 

4. Kultur och fritidsnämnden: utökning av antal ersättare från sex till åtta. 

5. Samhällsbyggnadsnämnden: utökning av antal ersättare från sju till nio 

  

Kommunfullmäktige gav samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag att efter 2019 redovisa 

till kommunfullmäktige vilka merkostnader som den nya politiska organisationen 

medfört. Förutom ovanstående förändringar har justeringar gjorts i bl.a. 

kommunstyrelsens utskottsorganisation.  

  

Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning avseende åren 2018 och 2019. 

Samtliga kostnadsställen i kommunen ingår i sammanställningen. Följande konton är 

inkluderade: 

  

*5010-5018 arvoden till förtroendevalda 

*5141-5149 sjuklön och annan frånvaro förtroendevalda 

*5199 omställningsersättningar förtroendevalda 

*5303 ersättning för förlorad arbetsförtjänst, förtroendemän 

*5304 gruppmöten förlorad arbetsförtjänst, förtroendemän 

  

På kostnaderna har det sedan lagts på sociala avgifter. Kostnaden för 2018 uppgår till 

15,4 mkr inklusive sociala avgifter, medan utfallet för 2019 visar 20,3 mkr. Ökningen 

mellan åren är 4,9 mkr, varav 3,3 mkr avser kommunstyrelsen. I december 2019 tog 

kommunstyrelsen beslut om ökat kommunbidrag till nämnderna för deras ökade 

kostnader för politikerarvoden. Ramarna justerades då med drygt 4,2 mkr för 2019, 

respektive 2020.     

 

Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-03. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-12 § 298.     

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna redovisningen.    

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 Dnr KS 2020/00100  

Kultur- och fritidsnämndens avrapportering av 
kommunfullmäktiges uppdrag om att flytta kulturskolan till 
Sinclair 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2020-2022 i uppdrag ”att genomföra 

kommunfullmäktiges beslut om att samlokalisera kulturskolan med annan verksamhet i 

Sinclair.” 

  

Kommundirektören gav berörda förvaltningschefer uppdraget att genomföra uppdraget 

med samordningsansvar från kommunledningskontoret.  

  

Kultur- och fritidsnämnden skriver i beslutsunderlagen att utredningens resultat är att 

teater, dans och bild samlokaliseras redan idag, dock med vissa brister. Exempelvis har 

kulturskolans dansverksamhet inte tillgång till omklädningsrummen.  

  

Musikverksamheten som i dagsläget bedrivs på Skolgatan 4 får ej plats i de nuvarande 

lokaler som estetiska programmet förfogar över och kan därför inte samlokaliseras. 

Utredningen visar dock att dans, teater, bild och film kan samlokaliseras i sin helhet 

med lokalanpassningar. Förstudie är nödvändig för vidare beslut angående anpassningar 

och kostnader. 

  

Kommunledningskontoret bedömer att eventuella behov avseende ovan nämnda 

samlokalisering får föras in i kommunens lokalprocess.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-12. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-01-22 § 5. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-07.     

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avsluta uppdraget i flerårsplan 2020-2022 benämnt ”genomföra 

kommunfullmäktiges beslut om att samlokalisera kulturskolan med annan verksamhet i 

Sinclair”.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 Dnr KS 2020/00067  

Verksamhetsberättelse 2019 för demokratiberedningen 

Sammanfattning 

Demokratiberedningen ansvarar för att bereda ärenden om utveckling och samordning 

av kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande samrådsorganens 

genomförande och utveckling, ansvara för och utgöra jury för Uddevalla kommuns 

demokratipris samt att initiera demokratiprojekt. I verksamhetsberättelsen beskrivs vad 

som är gjort inom ramen för beredningens ansvarsområde under 2019.     

Beslutsunderlag 

Demokratiberedningens protokoll, 2020-02-13 § 4 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-04 

Verksamhetsberättelse 2019 för demokratiberedningen, 2020-02-04 

Sammanställning medborgarförslag 2018, 2020-02-04  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

  

att godkänna informationen. 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 54 Dnr KS 2020/00041  

Ändring av ansvar för Backamo flygfält 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om tydliggjort ansvar för 

Backamo flygfält. 

  

Uddevalla kommun äger marken som Backamo flygfält ligger på. Flygfältet används av 

företag, flygföreningar och privatpersoner. Flygfältet sköts genom att alla dessa är med i 

en gemensam förening som ansvarar för skötsel. Frågan som startade denna process var 

ansvarsfrågan för flygfältet. Som det är idag så är kommunen verksamhetsutövare. 

Detta innebär att kommunen som verksamhetsutövare är ytterst ansvarig för flygfältet, 

gällande olycksansvar, miljöansvar, skötselansvar, betalningsansvar osv.  

  

Det är även inskrivet i samhällsbyggnadsnämndens reglemente att kommunen är 

ansvarig. En verksamhetsutövare av ett flygfält har ett stort ansvar gällande allt som 

händer på och omkring flygfältet. Då kommunen inte har avsatt varken resurser eller 

personal att sköta en verksamhetsutövares uppgifter måste det anses ligga i kommunens 

intresse att även flytta ansvaret för flygfältet till föreningen som de facto 

använder/sköter flygfältet. Skrivningen om ansvar för flygfältet bör också tas bort ur 

reglementet.  

  

Kommunledningskontoret föreslår att ett uppdrag ges till samhällsbyggnadsnämnden att 

teckna avtal med föreningen i vilket föreningen åtar sig ansvaret som 

verksamhetsutövare. När ett sådant är tecknat kan frågan om ändring av reglementet 

behandlas av kommunfullmäktige.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-30. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-12-12 § 552. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-12.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att teckna avtal med föreningen som använder 

och sköter flygfältet i syfte att föreningen åtar sig ansvaret som verksamhetsutövare.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 Dnr KS 2020/00143  

Kompletterande beställning för byggnation av ny brandstation i 
Ljungskile 

Sammanfattning 

Investeringen ”Brandstation Ljungskile” är upptagen i flerårsplan 2020-2022 med totalt 

investeringsbelopp om 15,5 mkr baserad på tidigare genomförd förstudie. 

  

En fördjupad studie visar att investeringssumman har ökat med 7 mkr. Ökningen har 

olika orsaker. Byggnaden är i sämre skick än vad tidigare kunnat bedömas och för en 

långsiktig förvaltning behöver större åtgärder utföras. Räddningstjänstens behov av 

lokalanpassningar samt förändrat kostnadsläge inverkar också. 

  

Den totala investeringen beräknas således uppgå till 23 mkr jämfört med ursprungliga 

15,5. Detta innebär en ökning med mer än 10 procent, innebärande att projektet ska 

prövas av kommunfullmäktige innan igångsättning får ske.  Räddningstjänstförbundet 

Mitt Bohuslän har därför inkommit med begäran om att genomförandet att 

nybyggnation av brandstation i Ljungskile verkställs. 

 

Jonas Sandwall (KD) och Kenneth Engelbrektsson (S) yttrar sig i ärendet.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-12. 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns direktionsprotokoll 2020-02-11 § 2. 

Förstudie- och hyreskalkyl.    

Yrkanden 

Jonas Sandwall (KD) och Kenneth Engelbrektsson (S): Bifall till förslaget i 

handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna projektstart för brandstation Ljungskile enligt begäran från 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.    

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 56 Dnr KS 2020/00110  

Marköverlåtelseavtal för Kvarter 3, Sundsstrand- blivande 
Forshälla-Sund 1:232, 1:268 och 1:270 

Sammanfattning 

Som en följd av genomförd markanvisning beslutade kommunfullmäktige 2018-02-14 

att godkänna upprättat marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och GBJ 

Construction AB avseende kvarter 3, Sundsstrand.  

  

I marköverlåtelseavtalet ställs krav på att bygglov ska ha beviljats innan 2018-08-31 

och att byggstart ska ha skett innan 2020-01-31. Då exploatörens bygglov drog ut på 

tiden, samt att försäljningen varit avvaktande gällande de planerade radhusen så önskar 

denne ett omtag avseende avtalen.  

  

Exploatören kommer att utföra stora markarbeten inom hela kvarter 3, men 

bostadsbyggnationen kommer ske i tre etapper. Förslaget är därför att ersätta det 

tidigare avtalet med tre nya marköverlåtelseavtal: ett för bostadsrätterna i 

flerbostadshusen (område A), ett för hyreshusen (område B) och ett avtal för resterande 

mark (område C). Detta för att möjliggöra lagfart och försäljning innan hela området är 

färdigbyggt.  

  

Avtalet för område A bygger på samma grund som tidigare avtal men med en 

framflyttad byggnadsskyldighet avseende färdig bottenplatta. Senast 31 augusti 2020 

ska samtliga bottenplattor enligt beviljat bygglov finnas på området.  

  

Avtalet för område B bygger också på samma grund som tidigare avtal men med en 

framflyttad byggnadsskyldighet avseende färdig bottenplatta. Senast 31 december 2021 

ska samtliga bottenplattor enligt beviljat bygglov finnas på området.  

  

Avtalet för område C innebär att exploatören har möjlighet att omarbeta bygglovsgiven 

byggnation till det marknaden efterfrågar. I hävningsvillkoren finns därför två nya tider; 

nytt beviljat bygglov senast 31 augusti 2021 och senast 31 december 2021 ska samtliga 

bottenplattor enligt beviljat bygglov finnas på området. 

  

Kommunledningskontoret har i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen tillagt ett 

förslag om att samhällsbyggnadsnämnden ges rätt att i enlighet med avtalen besluta om 

hävning och vite på grund av försenad byggstart.   

 

Kent Andreasson (UP), Mikael Staxäng (M), Ingemar Samuelsson (S), Christer 

Hasslebäck (UP) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 56 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-05. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-01-21 § 39. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-30  

Tidigare upprättat marköverlåtelseavtal 2018-02-16  

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-14 § 35.  

Marköverlåtelseavtal Område A.  

Marköverlåtelseavtal Område B.  

Marköverlåtelseavtal Område C.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna upprättade marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och GBJ 

Construction AB för Område A, Område B och Område C inom kvarter 3, Sundsstrand. 

  

att beslut om eventuell hävning av marköverlåtelseavtalen, alternativt utkrävande av 

vite på grund av att projekten ej byggstartats inom utsatt tid, delegeras till 

samhällsbyggnadsnämnden.    

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 57 Dnr KS 2018/00842  

Medborgarförslag från Ulf G Eriksson om ny klimatplan 

Sammanfattning 

Det har inkommit medborgförslag från Ulf G Eriksson om att Uddevalla kommun 

behöver ta fram en klimatplan för att minska klimatpåverkan i Uddevalla kommun. 

Fullmäktige beslutade 2019-12-2 att kommunen ska ta fram en energi och klimatplan. I 

och med detta beslut anses medborgarförslaget besvarat.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-01-21 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2019-12-12 § 301 

Medborgarförslag    

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att anse medborgarförslaget besvarat. 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 58 Dnr KS 2019/00168  

Medborgarförslag från Sigge Westman om flexbussens 
funktioner för elrullstolsburna medborgare 

Sammanfattning 

Sigge Westman skriver sitt medborgarförslag att flexlinjens bussar inte är handikapp-

anpassade. Resenärer med elrullstol kan inte åka med utan är hänvisade till att åka 

färdtjänst i stället. Detta är dubbelt så dyrt jämfört med Flexlinjen. De flesta 

elrullstolsburna är förtidspensionärer eller vanliga folkpensionärer med en pension på 

lägsta nivå. Sigge Westman föreslår därför att flexlinjens bussar ska handikappanpassas 

för elrullstolar eller att det blir möjligt att för elrullstolsburna att åka med färdtjänsten 

inom Uddevalla tätort till samma kostnad som Flexlinjen.  

  

Idag finns riktlinjer/kriterier för anpassning av fordon och hållplatser samt resecentra.  

Tillgänglighetsanpassning av fordon följer nationell och EU-lagstiftning samt nationella 

riktlinjer. Regelverket skiljer sig åt mellan fordonsslag. Det finns ingen nationell 

definition av vad fullt tillgänglig innebär utan det är upp till varje regional 

kollektivtrafikmyndighet att definiera. Det är svårt att anpassa kollektivtrafiken för alla 

funktionsnedsättningar vilket innebär att alla inte kommer att kunna nyttja den. Fullt 

tillgänglig innebär för Västra Götalandsregionen att riktlinjerna följs.  

  

Kravet på små smidiga fordon i Flextrafiken kan inte kombineras med möjligheten att 

skapa utrymme för resenärer med t.ex. elrullstolar utan att antalet ordinarie sittplatser 

minskas. Resandekapaciteten i flexlinjen kommer då att minska och färre invånare 

kommer att kunna använda flexlinjen. Kommunledningskontoret bedömer därför att 

detta inte är lämpligt så länge resandemöjligheter med färdtjänstens specialfordon finns.   

 

Anna Lena Heydar (S) och Stefan Skoglund (S) yttrar sig i ärendet. 

  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Sigge Westman 2019-02-20. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-13. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-06.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse 

medborgarförslaget besvarat.    

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 59 Dnr KS 2019/00743  

Medborgarförslag från Ulf Larsson om nytt badhus 

Sammanfattning 

Ulf Larsson inkom i oktober 2019 med medborgarförslag om att renovera det befintliga 

badhuset samt bygga ett nytt badhus vid Rimnershallen.  

  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-13 bl.a. att placeringen för ny simhall ska vara 

Rimnersområdet och att funktionen för nuvarande Walkesborgsbadet ska säkerställas 

till dess att ny simhall är i drift.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-06. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-13 § 264. 

Medborgarförslag från Ulf Larsson 2019-10-07.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att med ovan anse medborgarförslaget besvarat.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 60 Dnr KS 2018/00752  

Medborgarförslag från Carl Andersson om att busshållplatser 
måste utrustas med en bussficka 

Sammanfattning 

Carl Andersson föreslår att alla kommunens busshållplatser måste utrustas med en 

bussficka som är minst en bussbredd djup och en busslängd lång.  

  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-14 att överlåta till kommunstyrelsen att besluta 

i ärendet efter remiss till samhällsbyggnadsnämnden som 2020-01-21 svarade genom att 

hänvisa till förvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet. Av tjänsteskrivelsen framgår att det 

för hållplatsers utformning finns riktlinjer från bl.a. Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) och Trafikverket, vilka väl beskriver olika sätt att utforma en busshållplats. 

Hållplatsers utformning och placering har stor betydelse för busstrafikens attraktivitet, 

framkomlighet och komfort. Olika hållplatstyper har olika egenskaper och ger olika 

effekter, varför val av hållplatstyp därför måste ske utifrån vad som är viktigt att ta 

hänsyn till på den aktuella platsen. Eftersom hållplatstypen fickhållplats prioriterar 

framkomlighet för annan fordonstrafik medan busstrafikens framkomlighet får stå 

tillbaka och i övrigt innebär flera nackdelar för bussen, är det olämpligt att i alla lägen 

använda sig av denna hållplatsutformning. 

  

Kommunens trafik- och parkeringsstrategi (2017) pekar ut en önskvärd inriktning för 

kommunens transportsystem. Tillgängligheten ska vara god men samtidigt hållbar, 

vilket innebär att förutsättningarna för att gå och cykla samt resa med kollektivtrafiken 

ska förbättras. Trafiken ska bida till att skapa en mer attraktiv stad som är tillgänglig för 

besökare och som inbjuder till vistelse. De hållbara transportmedlen ges därför hög 

prioritet, vilket kan innebära att prioriteringar måste göras mellan trafikslag och att ett 

enskilt trafikslag inte kan ha företräde i alla lägen. Kollektivtrafikens hållplatser bör 

således utformas utifrån vad man vill uppnå för effekter för stadsrummet, staden som 

helhet och för trafiken/kollektivtrafiken som en del av denna. Möjligheten att anpassa 

hållplatsens utformning efter stadsrummets och trafiksystemets anspråk vid varje 

specifik hållplats måste därför kvarstå.     

 

Mikael Staxäng (M), Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) och Martin 

Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Carl Andersson 2018-10-26. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-14. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-20. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-01-21. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-06.     



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 60 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse 

medborgarförslaget besvarat.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 61 Dnr KS 2019/00938  

Medborgarförslag om nya tomter vid Kålgårdsberget i centrala 
Uddevalla 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom i december 2019 om att se över bildande av nya tomter vid 

Kålgårdsberget i Uddevalla. Medborgarförslaget innehåller ingen närmare uppgift om 

vilken typ av tomter eller något mer om placering. I kommunens fördjupade 

översiktsplan för Uddevalla tätort, antagen 2017 framhålls värdet av Uddevallas 

”stadsberg” (varav Kålgårdsberget är ett) som benämns som viktiga ”biotopöar” och 

bidrag till ”stadsnära friluftsliv” samt att eventuell bebyggelse ska ske med restriktivitet. 

I samhällsbyggnadsstrategin ingår att förtäta staden inifrån och ut. Kommunen 

undersöker därför kontinuerligt områden i staden lämpliga för bebyggelse och/eller 

utveckling av befintliga byggnader. Kommunfullmäktige har överlåtit åt 

kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  

 

Martin Pettersson (SD), Karna Thomasdotter (MP), Anna Lena Heydar (S) och Christer 

Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-04. 

Medborgarförslag daterat 2019-12-25.  

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Bifall till medborgarförslaget. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD) 

bifallsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med ovan anse medborgarförslaget besvarat.  

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 62 Dnr KS 2018/00854  

Medborgarförslag från Per Byding om ny plats för simhall och 
stadshus 

Sammanfattning 

Per Byding har inkommit medborgarförslag om att utreda möjligheten att bygga den 

nya simhallen i museiparken och därefter, när Walkesborgsbadet är rivet, bygga ett nytt 

stadshus där istället. Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att besluta i 

ärendet. 

  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-13 bl.a. att placeringen för ny simhall ska vara 

Rimnersområdet. Kommunfullmäktige har i flerårsplan 2019-2021 givit 

kommunstyrelsen 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.  

  

Kommunledningskontoret arbetar med uppdraget och i detta kommer en behovsanalys 

göras, dvs vilka verksamheter som ska inrymmas och vilka ytor och funktioner som 

behövs. I ett nästa steg sker utredning av lämplig mark och/eller lokaler. Det är således 

för tidigt att ta ställning till lämpligheten av den föreslagna placeringen. 

Medborgarförslaget bör därför avslås.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-12. 

Medborgarförslag från Per Byding.     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att avslå medborgarförslaget.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 63 Dnr KS 2019/00370  

Medborgarförslag från Malin Elbing om ett nytt kulturhus i 
Gallionens lokaler 

Sammanfattning 

Malin Elbing inkom i april 2019 med medborgarförslag om att göra Gallionens lokaler 

till nytt kulturhus i Uddevalla. Förslaget motiveras bl.a. av att lokalerna har ett bra läge 

och hög tillgänglighet. Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att 

besluta i ärendet. 

  

Kommunfullmäktige har i flerårsplan 2019-2021 givit kommunstyrelsen 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. Kommunledningskontoret 

arbetar med uppdraget och i detta kommer en behovsanalys att göras, dvs vilka 

verksamheter ska inrymmas och vilka ytor och funktioner som behövs. I ett nästa steg 

sker utredning av lämplig mark och/eller lokaler. Det är således för tidigt att ta ställning 

till lämpligheten av den föreslagna lokalen. Medborgarförslaget bör därför avslås.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-13. 

Medborgarförslag från Malin Elbing.     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att avslå medborgarförslaget. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 64 Dnr KS 2020/00097  

Fördelning av statsbidraget för nyanländas etablering  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har haft ett organiserat flyktingmottagande i 35 år.  

De statsbidrag som kommunen får från migrationsverket för nyanlända och 

asylsökande, styrs av Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för 

vissa utlänningar. Statsbidragens storlek styrs i sin tur av hur många asylsökande som 

bor i kommunen (ej folkbokförda), respektive hur många nyanlända som efter 

uppehållstillstånd folkbokfört sig i kommunen. Detta varierar stort mellan åren. År 2018 

var dessa statsbidrag drygt 100 mkr (2019 är ej klart ännu). Det mesta går till SN (som 

hanterar vård och boende åt ensamkommande flyktingbarn) och till BUN (för förskola 

och skolgång för asylsökande barn och ungdomar). En del av statsbidraget kommer 

automatiskt och en del får vi återsöka om.  

 

Fördelningsmodellen gäller den schablonersättning §10 och§11, som kommer 

automatiskt och som följer den enskilde personen under två år. För detta statsbidrag 

skall kommunen tillhandahålla etableringsinsatser åt de nyanlända. År 2018 utgjorde 

denna schablonersättning sammanlagt 49 mkr och skulle räcka till insatser för i 

genomsnitt 780 nyanlända. År 2019 ca 29 mkr till insatser för i genomsnitt 420 

nyanlända. För 2020 är prognosen 24 mkr till i genomsnitt 360 nyanlända. 

Detta riktade statsbidrag får enbart användas till de insatser som beskrivs i 

ersättingsförordningen §10, samt skall riktas till de personer som är nyanlända och som 

tillhör etableringens två första år. (§11 talar om hur stor schablonersättningen är). Om 

kommunen får pengar över, så får dessa även användas till insatser för den nyanlände 

som precis lämnat etableringen. 

Det ställs stora krav på förvaltningarna, som måste särredovisa dessa kostnader och 

insatser, som kan variera stort mellan åren. Därför ger kommunledningskontoret 

regelbundna prognoser över antal, samt åldersfördelning över personer inom 

etableringen.  

 

Fördelningsmodellen som har använts sedan år 2013, har reviderats tidigare. Senast år 

2018 och 2019, då schablonen höjdes p.g.a. införd ”Utbildningsplikt”. Höjningen gick 

båda dessa år till BUN.  

Nu år 2020 höjs schablonersättningen med 3 500 kr per person till 146 100 kr (betalas 

ut kvartalsvis för varje person under två år). Höjningen skall kompensera för den 

lagändring gällande Samhällsorientering, där kommunen nu måste tillhandahålla 100 

timmar i stället för tidigare 60 timmar. För Uddevalla innebär det ca 700 000 kr år 2020, 

som läggs på kommunstyrelsen, som utför samhällsorienteringen. För att höjningen 

skall kunna riktas till KS, så måste den procentuella fördelningen justeras likt tidigare 

gånger (uträkning under rubriken Ärendebeskrivning).  

 

Ytterligare en justering behöver göras för år 2020. Merparten av socialnämndens andel 

flyttas över till kommunstyrelsen, eftersom försörjningsstödet ligger organiserat under 

kommunstyrelsen fr.o.m. 15 februari 2020. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 64 

 

Det är viktigt att uppföljningen av insatserna som ges av schablonersättningen följs upp 

på ett bra sätt. Kommunledningskontoret kommer därför att ta fram en ny 

redovisningsmall för schablonersättningen §10. 

 

Jonas Sandwall (KD) yttrar sig i ärendet. 

     

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2020-02-13 § 7 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-27  

Yrkanden 

Jonas Sandwall (KD): Bifall till förslaget i handlingarna med ändringen att för 2020 

läggs till i den föreslagna beslutssatsen. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Jonas Sandwalls (KD) 

ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla det. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att för 2020 anta ny procentuell fördelning av statsbidraget för nyanländas etablering till 

Barn-och utbildningsnämnden 62 %, Kommunstyrelsen 30 %, Socialnämnden 5 % och 

Kultur och fritidsnämnden 3 % 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 65 Dnr KS 2020/00135  

Samrådsyttrande rörande detaljplan; Berga 2:2 m.fl. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnad har tagit fram ett förslag till detaljplan för verksamhetsmark i 

Hogstorp. Syftet med detaljplanen är att tillskapa mer verksamhetsmark för nyetablering 

samt utökning av befintlig verksamhet. Befintlig återvinningsstation föreslås flyttas från 

nuvarande position till ett område vid drivmedelsstationen söder om 

verksamhetsområdet.  Några nya allmänna ytor för gator skapas inte, det befintliga 

gatunätet bedöms vara tillräckligt.  

  

Planförslaget följer gällande översiktsplanen 2010.Under arbetet med en ny kommande 

översiktsplan har det under hösten 2019 genomförts en inventering och värdering av 

jordbruksmark i kommunen. En del av planområdet, cirka 2,2 hektar är idag 

klassificerad som jordbruksmark med höga brukningsvärden. Länsstyrelsen, som prövar 

detaljplaner har en allt stramare tolkning av bebyggelse på jordbruksmark.  

  

I övrigt är planområdet utpekad som utredningsområde för ny bebyggelse, bostäder och 

icke störande verksamheter i den kommande översiktsplanen. Planförslaget innebär en 

utveckling av verksamhetsmöjligheter i området vilket är positivt för näringslivet. 

Kommunledningskontoret föreslår att planarbetet bör provas alternativt revideras med 

bakgrund av att delar av planområdet är klassificerad som jordbruksmark med högt 

värde.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-12 

Inventering och värdering av jordbruksmark i Uddevalla kommun, 

Hushållningssällskapet Västra 2019. 

Karta över jordbruksmark samt värdering i Hogstorp.    

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att lämna som sitt samrådssvar att planarbetet bör provas alternativt revideras med 

bakgrund av att delar av planområdet är klassificerad som jordbruksmark med högt 

värde.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 66 Dnr KS 2020/00148  

Samverkansavtal samhällsfastigheter 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har, på uppdrag av den politiska majoriteten, tagit fram ett 

förslag till samverkansavtal med Hemsö AB om samhällsfastigheter, dvs fastigheter 

som används till skattefinansierad verksamhet och som är specifikt anpassad för 

samhällsservice. 

  

Bakgrunden till förslaget är de stora investeringsbehov som finns i kommunen både vad 

gäller om/tillbyggnad och nybyggnad av verksamhetslokaler. Det råder ett hårt tryck på 

kommunförvaltningens organisation och bedömningen är att kommunen behöver hjälp 

för att möta dessa behov. Hemsö ska bidra genom att långsiktigt äga, utveckla, förvalta 

och investera i fastigheter och lokaler för samhällsservice. 

  

De objekt som avtalet omfattar är försäljning av förskolan Kreatören, försäljning och 

tillbyggnad av Rotviksbro äldreboende, försäljning/utveckling av Forshällaskolan, 

försäljning och om- och nybyggnation av Ljungskileskolan, försäljning och 

nybyggnation av förskola i Ljungskile, förskola i Råssbyn samt grundskola 

Ammenäs/skäret. Objekten kommer att prövas utifrån samverkansavtalets modell som 

inleds med en initial analys. Därefter sker ett antal steg fram till färdigställande. Om 

någon part önskar avbryta ett projekt vid någon tidpunkt görs det enligt en given 

kostnadsfördelning.  

  

Avtalet innebär tecknande av långa hyreskontrakt för objekten. Hyran sätts enligt en 

modell baserad på produktionskostnaden. En förköpsklausul finns i avtalet innebärande 

att kommunen ska erbjudas att köpa respektive fastigheten om Hemsö avser att avyttra 

någon. 

  

En rättslig bedömning utifrån LOU och statsstödsreglerna har gjorts vilken visar att 

samverkansavtalet faller inom reglerna. Oberoende värderingar säkerställer att 

statsstödsregler och likabehandlingsprincip upprätthålls.     

 

Mikael Staxäng (M), Ingemar Samuelsson (S), Camilla Olsson (C), David Höglund 

Velasquez (V) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-16. 

Samverkansavtal mellan Uddevalla kommun och Hemsö avseende samhällsfastigheter.  

Yrkanden 

Mikael Staxäng (M), Camilla Olsson (C): Bifall till förslaget i handlingarna. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 66 

Ingemar Samuelsson (S): I första hand återremittera ärendet för att redovisa på vilket 

sätt vi i stället kan inkludera fler företag i branschen genom exempelvis partnering för 

byggprocessen, samt att vid hyresalternativ som möjlig lösning exkludera försäljningen  

av de fastigheter vi själva äger. 

 

David Höglund Velasquez (V): Bifall till Ingemar Samuelssons (S) yrkanden. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer först proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

och finner kommunstyrelsen besluta att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer 

därefter proposition på Mikael Staxängs (M) m.fl. bifallsyrkande mot Ingemars 

Samuelssons (S) avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla Mikael Staxängs 

(M) bifallsyrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

  

att ingå samverkansavtal med Hemsö AB enligt upprättat förslag.    

  

att delegera åt kommunstyrelsen att fatta beslut om faserna initiala fasen, förstudiefasen 

och analys i enlighet med samverkansavtalet fram till det att hyresavtal och 

fastighetsförsäljning ska tecknas. Hyresavtal/program för respektive objekt underställes 

kommunfullmäktige för beslut. 

  

att hyresavtalen ersätter och kompletterar objekten i aktuell investeringsplan.  

 

Deltar ej i beslut 

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

 

Reservation 

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 67 Dnr KS 2020/00087  

Verksamhetsberättelse 2019 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2019. 

Verksamhetsberättelsen innehåller ekonomiskt utfall för verksamheterna och 

uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges styrkort. Kommunstyrelsen 

uppvisar ett positivt resultat på 13,0 mkr. Intäkterna uppgår till 151,5 mkr mot 

budgeterade 150,6 mkr. Kostnaderna på 388,0 mkr är lägre än budgeten om 400,1 mkr. 

Det har främst varit lägre lönekostnader, en följd av vakanta tjänster. De beslutade 

stoppåtgärderna bidrar till årets överskott. Det har varit stor restriktivt vid 

nyanställningar där det har skett en särskild prövning. Detta har även varit en 

förberedelse inför besparingarna för 2020. 

 

Verksamhetsområde, belopp i mkr Intäkter Kostnader 

Kom

mun-

bidrag 

Resultat 

2019 

Kommunstyrelsen, politisk styrning 0,0 -34,7 36,9 2,2 

Kommunledningskontoret 151,5 -297,6 162,1 16,0 

Räddningstjänsten 0,0 -55,6 50,5 -5,2 

Summa 151,5 -388,0 249,5 13,0 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-29. 

Verksamhetsberättelse 2019 för kommunstyrelsen.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna verksamhetsberättelsen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 68 Dnr KS 2019/00820  

Direktupphandling av el 

Sammanfattning 

I syfte att öka förutsättningarna för kommunens hållbarhetsarbete har en dialog förts 

mellan kommundirektören och Uddevalla Energi om elupphandling. Detta har resulterat 

i ett förslag om att initiera en direktupphandling av el från bolaget.  

 

Att använda sig av kompetensen i ett eget bolag gällande en el-handelsportfölj är en stor 

fördel då den kompetensen inte finns i kommunens förvaltningsorganisation. Det 

kommande avtalet förväntas erbjuda lösningar för långsiktiga inköp av förnyelsebar 

elkraft (sol, vind, vatten samt biobränsle). Kommunen kan då få ett förutsägbart, 

långsiktigt och attraktivt inköpspris. 

 

Kommunen avser att tillämpa undantaget för intern upphandling i 3 kap. 11-12 §§ LOU. 

En juridisk bedömning har gjorts av Uddevalla energi samt kommunen. Kontakt har 

också skett med Sveriges kommuner och regioner (SKR). Utredningen visar att 

rättsläget delvis är oklart vilket redogörs för i tjänsteskrivelsen.  

 

Direktupphandlingen föreslås ske under 2020-2021 med avtalsstart 1/10-2021. 

 

Ärendet har beretts efter samråd med kommunstyrelsens presidium. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-13 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att direktupphandla el av Uddevalla Energi. 

Jäv 

Niklas Moe (M) och Anna Lena Heydar (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning 

och beslut i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 69 Dnr KS 2020/00129  

Svar på skrivelse från kommunens revisorer angående 
underlag inför beslut om placering av simhall 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har inkommit med frågor om kommunstyrelsens beredning inför 

kommunfullmäktiges beslut 2019-11-13 § om ny placering av simhall. Revisorerna 

önskar svar på nedan frågor senast den 6 mars: 

  

1. Vilka underlag finns det för att simhallen som ska placeras på Rimnersområdet 

fortsatt kan ha samma investeringsram?  

2. Vilka underlag finns för tidsplanen för investeringen om simhallen?  

3. Vilka rutiner finns för kommunens investeringsprocess generellt, från 

budgetering till uppföljning?  

4. Hur sker bedömningar (kalkylmässiga underlag) och kontroller för att säkerställa 

att investeringsbudgetar är rättvisande?  

  

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till svar på frågorna bestående av en 

beskrivning av kommunens investeringsprocess baserad på fastställda styrdokument 

samt en kortfattad beskrivning av beredningsarbetet för det aktuella ärendet.    

 

Ingemar Samuelsson (S) och David Höglund Velasquez (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-10. 

Skrivelse från kommunens revisorer 2020-02-05.    

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): Återremittera ärendet till förvaltningen för ett förtydligande av 

vilket mandat och tidsperspektiv som den arbetsgrupp som anges i tjänsteskrivelsen har 

arbetat efter. 

 

David Höglund Velasquez (V): Bifall till Ingemar Samuelssons (S) yrkande. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 

finner kommunstyrelsen besluta att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer därefter 

proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen bifalla det. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att som svar på revisorernas frågor lämna kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

2020-02-10.   



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 69 

Reservation 

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 70 Dnr KS 2020/00162  

Begäran om planbesked berörande del av Källdal 4:7 och 
Herrestad 3:2 

Sammanfattning 

Ägare till fastigheterna Källdal 4:7 och Herrestad 3:2 har inkommit med begäran om 

planbesked. 

Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som möjliggör för en genomfartsväg mellan 

Lingatan och Norgårdsvägen. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-20 att begära planbesked för del av 

Källdal och Herrestad 3:2. 

 

Projektenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen har anlitat Sigma Civil för att 

projektera vägen, se kartbilaga begäran om planbeskedberörande del av Källdal 4:7 och 

Herrestad 3:2. 

Vägen kommer dels att fungera som en avlastningsväg för riksväg 44 samt ansluta till 

den nya bussgatan som försörjer Källdalsskolan och Norgårdenskolan. 

Dragningen av den nya vägen medför också att gång- och cykelvägstråk mellan 

Norgårdsvägen och handelsområdet norr om Lingatan byggs samman. 

Vägens sträckning medför att gemensamhetsanläggningen Linkärven GA:1 som består 

av parkeringsyta med utrustning, torgområde med tillbehör, gångvägar, körytor och 

planteringar måste ändras om.  

I samband med ändringen av Linkärven GA:1 och den nya vägen ser kommunen även 

en fördel i att utöka kvartersmarken intill nuvarande vårdcentral för att möjliggöra en 

utbyggnad. Vårdcentralens nuvarande ägare, Hemsö har informerats och har inget att 

invända om åtgärden. All mark som berörs av ny vägsträcka samt ny kvartersmark är 

kommunal. 

 

2015 upprättades en detaljplan för bland annat nya Källdalskolan. I detaljplanen 

redovisades ett illustrationsområde som ”eventuell ny gata”. Sträckningen planlades 

dock inte vid tillfället varvid en detaljplan för vägsträckningen nu behöver upprättas.  

  

Området omfattas i dagsläget av detaljplan 1485K-P99/7 och detaljplan 1485-P93/4. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-02-21 

Begäran om planbesked berörande Källdal 4:7 och Herrestad 3:2, bilaga 1 

kartbilaga begäran om planbeskedberörande del av Källdal 4:7 och  

Herrestad 3:2, bilaga 1. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslut 2020-02-20, DNR 2020/00139, bilaga 2   

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, Dnr SBN 2020/00139, bilaga 3 

Detaljplan 1485K-P99/7, se bilaga 4 

Detaljplan 1485-P93/4, se bilaga 5 

     



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 70 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna att detaljplaneförslag för del av fastigheterna Källdal 4:7 och  

Herrestad 3:2 upprättas, 

 

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2022 samt 

 

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

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 71 Dnr KS 2019/00767  

Redovisning av inkomna synpunkter på kommunens 
verksamheter 2019 

Sammanfattning 

Synpunktshanteringen i Uddevalla kommun omfattar beröm och klagomål som 

inkommit till kommunen via e-tjänsten för synpunkter. Under 2019 har det totalt 

inkommit 62 synpunkter varav 13 beröm och 49 klagomål. Vid en jämförelse med 

föregående år har berömmen minskat och klagomålen ökat i antal.  

 

I enlighet med beslutade rutiner ska kommunstyrelsen en gång om året få en 

redovisning av de inkomna synpunkterna på kommunens samtliga nämnders 

verksamheter. 

 

Martin Pettersson (SD) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-04 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 72 Dnr KS 2020/00005  

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från 
Fyrbodal 2020 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Christer Hasslebäck (UP) och socialnämndens 

ordförande Ann-Charlott Gustafsson (UP) informerar om den information som 

kommunledningen har mottagit angående det så kallade coronaviruset. 

 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Ingemar Samuelsson informerar om det 

officiella besök i staden Quintero, Chile, som han har genomfört å kommunens vägnar. 

Temat för besöket var miljösanering och avfallsfrågor. Ett besök av en chilensk 

delegation till Uddevalla för fortsatt informationsutbyte om miljö-och avfallsfrågor 

planeras. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 73 Dnr KS 2020/00004  

Information från kommundirektören 2020 

Sammanfattning 

Kommundirektör Peter Larsson informerar om följande. 

 

• Statistik från kommunens Kontaktcenter som påvisar bättre och snabbare service 

för allmänheten. 

 

• Kommuner inom Västra Götalandsregionens arbete med framtidens 

vårdinformation. 

 

• Befolkningsprognosen och utfallet per den 1 januari 2020 som visar att 

kommunen vid tillfället hade 56 703 invånare vilket innebär 449 nya invånare. 

 

• Genomfört möte med Benders AB angående Kärranäsvägen.  

 

• Tecknande av försäkring för fastigheter som nyttjas av Uddevalla Vatten AB. 

 

Niklas Moe (M), Ingemar Samuelsson (S), Camilla Olsson (C), Martin Pettersson (SD), 

David Höglund Velasquez (V) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 74 Dnr KS 2020/00002  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

I förteckning daterad 2020-02-17 redovisas de beslut som har fattats å 

kommunstyrelsens vägnar under perioden 2020-01-21—2020-02-17. 

  

I förteckning kallad Förteckning över fattade delegationsbeslut, byggärenden redovisas 

samtliga beslut fattade på delegation sedan den 1 januari 2017 i de ärenden som 

samhällsbyggnadsnämnden på grund av jäv inte kan besluta om.   

  

Anledningen är att brister i anmälningen av dessa typer av beslut har uppdagats. 

Kommunledningskontoret anmäler därför samtliga beslut för att säkerställa att dessa har 

anmälts på ett korrekt sätt.  

  

Nya rutiner har tagits som garanterar att besluten anmäls.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-18 

Förteckningar över fattade delegationsbeslut, 2020-02-17     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna redovisningen.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-02-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 75 Dnr KS 2020/00003  

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2020 

Beslut 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll 2020-01-22. 

 

Uddevalla Utvecklings AB protokoll 2020-01-24. 

 

Jävsutskottets protokoll 2020-02-05 

 

Samhällsplaneringsutskottets protokoll 2020-02-03 

 

Personalutskottets protokoll 2020-02-05 

 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2020-02-12 

 

2020/10 

Finansrapport avseende januari 2020. 

 

Dokid 302862 

Länsstyrelsens tillstånd till ingrepp fastigheten Höggeröd 1:19 

 

 

 

 


