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Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kent Andreasson (UP) 

 
Övriga Andréa Kihl, demokratiutvecklare, § 364 

Andreas Roos, avdelningschef Planering, samhällsbyggnad, § 364 

Anders Brunberg, avdelningschef Hållbar Tillväxt, § 365 

Mattias Hagelberg, lokalstrateg, § 365 

Per Bäckström, projektchef 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 364 Dnr KS 323025 

Information om medborgarbudget för projekt på Dalaberg 

Sammanfattning 

Demokratiutvecklare Andréa Kihl och avdelningschef Andreas Roos informerar om 

tankarna kring en medborgarbudget för att utveckla området Dalaberg-Hovhult.  

 

Området har tidigare varit Uddevalla kommuns bidrag i den europeiska 

arkitekttävlingen Europan. En italiensk arkitektbyrå vann tävlingen men arbetet 

avstannade under pandemin. Under året har arbetet återupptagits, bland annat genom en 

enkät till de boende och en workshop.  

 

För att gå vidare med en förändring av området planeras en medborgarbudget där 

boende erbjuds att delta i beslut om hur kommunens medel ska användas för att 

utveckla området.  

 

Kommunstyrelsen förevisas förslag på åtgärder utifrån arkitekttävlingen. Planen är att 

lyfta frågan om storlek för medborgarbudgeten i samband med vårens budgetdialog. 

 

Uddevalla kommun deltar sedan 2019 i ett nätverk från Sveriges kommuner och 

regioner som syftar till att hjälpa kommunerna att arbeta med medborgarbudgetar. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 365 Dnr KS 322491 

Information om pågående exploateringar i Uddevalla kommun  

Sammanfattning 

Avdelningschef Anders Brunberg och lokalstrateg Mattias Hagelberg informerar 

kommunstyrelsen om de exploateringar för bostäder som är aktuella i Uddevalla. 

 

Kommunstyrelsen tar del av vilka planbesked som har lämnats, vilka ansökningar som 

ligger inne och status för de byggprojekt som bedrivs, i syfte att få en helhetsbild av 

bostadsbyggandet och vilka effekter det kan ha på framtidens behov av samhällsservice.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 366 Dnr KS 2022/00041 

Medborgarförslag från Ewa Bergqvist Boström om ett allmänt 
förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk 
utrustning inom Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Ewa Bergqvist Boström föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska förbjuda 

användandet av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor på allmän plats året om utan 

undantag. Kommunfullmäktige beslutade att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i 

ärendet efter remiss till samhällsbyggnadsnämnden. Ungdomsfullmäktige har därutöver 

på eget initiativ yttrat sig i ärendet. 

 

Kommunledningskontoret föreslår att avslå medborgarförslaget med hänvisning till vad 

som bland annat anförs i samhällsbyggnadsnämndens remissvar samt den praxis som 

finns avseende förbud mot pyrotekniska varor. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-23. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-10-18 § 348. 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-08-25. 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun. 

Ungdomsfullmäktiges protokoll, 2022-02-10 § 6. 

Medborgarförslag från Ewa Boström Bergqvist. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 367 Dnr KS 2022/00403 

Medborgarförslag från Henric Andersson om att göra en gång- 
och cykelbana från Rotan till Vindöbron 

Sammanfattning 

Henric Andersson vill att någon ska ta tag i frågan om en gång- och cykelbana mellan 

Rotan och Vindöbron. På sträckan finns många hus, camping och badplatser som är 

otillgängliga när väg 160 saknar vägren eller gång/cykelbana. Det går inte heller att 

förflytta sig på ett säkert sätt till kamrater eller till den lokala knutpunkten Rotan.  

Väg 160 är statlig varför det är Trafikverket som ansvarar för vägens trafiksäkerhet 

medan Västra Götalandsregionen har ansvar för utveckling av de statliga vägarna i 

länet. I regionens plan för infrastrukturen har anslagits medel för utbyggnad av bland 

annat gång- och cykelvägar efter det statliga vägnätet. Kommunerna får lämna förslag 

på vägar där detta behövs. Förutsättningen är att kommunen är villig att medfinansiera 

kostnaden med 50 %. Kommuner kan inte själva bygga GC-väg på statlig väg. 

Uddevalla kommun har ansökt om medel för flera GC-vägar i kommunen. Väg 160, 

delen Sundsandvik-Rotviksbro, har funnits med bland de objekt som diskuterats men 

andra GC-vägar har bedömts ha större angelägenhetsgrad. Utbyggnadsbehovet i 

kommunerna är stort och medlen räcker inte för att täcka alla behov. Då GC-vägen över 

Nötesundsbron från Vindön saknar fortsättning efter Sundsandvik vill dock Trafikverket 

utreda möjligheten att skapa någon form av anslutning som innebär att trafikanter 

slipper färdas på väg 160. En sådan lösning bygger på överenskommelser med berörda 

markägare och det är f.n. okänt om eller när en sådan lösning kan finnas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse från 2022-11-28. 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2022-09-14. 

Medborgarförslag från Henric Andersson, 2022-07-06. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 368 Dnr KS 2019/00910 

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt 
om enkelt avhjälpta hinder 

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) har inkommit med motion om att samhällsbyggnadsnämnden ska 

samverka med rådet för personer med funktionsnedsättning vad gäller nämndens budget 

för ”enkelt avhjälpa hinder”. Enligt motionen bör samverkan ske tidigt i processen och 

råden ska ges möjlighet att delta i dialog om prioriteringar av insatser, alternativt få 

besluta om en del av budgeten. 

 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden samt det kommunala rådet för 

äldre och det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättningar. Ärendet har 

behandlats av råden under 2020 och då ställt sig bakom skrivelser från funktionsrätt 

Sverige samt pensionärsföreningarna i Uddevalla som tillstyrkt motionen. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2022-11-17. I nämndens 

beslutsunderlag framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen ser möjlighet att utveckla 

samarbetet med råden t.ex. genom dialog inför genomförande av investeringsprojekt, 

underhållsarbeten och framtagande av planer. Nämnden föreslår att motionen ska 

bifallas. 

Beslutsunderlag 

Kommunala rådet för äldres protokollsutdrag 2022-12-06  § 50. 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättnings protokoll 2022-12-06  § 51. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-21. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-11-17 § 401. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-12. 

Motion från Stefan Skoglund (S) 2019-12-18. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) för (M)-, (SD)-, (KD)- och (UP)-gruppernas ledamöter: att 

uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att utveckla samarbetet med råden gällande 

enkelt avhjälpta hinder och i övrigt anse motionen besvarad. 

 

Kenneth Engelbrektsson (S), Stefan Skoglund (S) och Camilla Johansson (C): bifall till 

förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

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

yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att bifalla motionen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 368 

Reservation 

Kristdemokraternas, Uddevallapartiets, Moderaternas och Sverigedemokraternas 

ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 369 Dnr KS 2022/00119 

Kultur och fritidsnämndens avrapportering 2022 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte kultur- och 

fritidsnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2020- 2022 och uppdrag från Plan 

Integration 2030 på höstens uppsiktspliktsmöte. Uppdragen har rapporterats och kunnat 

följas i kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i 

samband med delårsuppföljningarna och verksamhetsberättelserna. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen begär avslut av följande uppdrag:  

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla 

digitala och automatiserade processer.  

 Från Plan Integration Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 

2030, (Område: boende och trygghet) fått i uppdrag att utforma checklista för 

remisshantering utifrån bla Plan integration.  

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete 

och studier) 2021-06-10 fått i uppdrag att dela ut gåvobok till nyfödda. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-28 

Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 2022-11-23 § 188 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-02 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna kultur- och fritidsnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 

2020–2022 om att utveckla digitala och automatiserade processer,  

att godkänna kultur- och fritidsnämndens slutrapportering av uppdrag från Plan 

Integration 2030, (Område: boende och trygghet) om att utforma checklista för 

remisshantering utifrån bla Plan integration,  

att godkänna kultur- och fritidsnämndens slutrapportering av uppdrag från Plan 

Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-10 om att dela ut gåvobok till 

nyfödda. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 370 Dnr KS 2022/00118 

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering 2022 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte 

samhällsbyggnadsnämndens presidium 18 uppdrag på höstens uppsiktspliktsmöte 2022, 

för att stämma av önskan om att avsluta uppdragen med kommunstyrelsens presidium. 

Uppdragen kommer från flerårsplan 2020-2022, Plan integration 2030, Klimatlöften för 

2022 samt Energi- och klimatplanen. 

Uppdragen som föreslås avslutas bedöms vara slutförda och hanteras fortsatt inom det 

ordinarie arbetet. Följande uppdrag har diskuterats och godkänts att skriva fram för 

avslut.  

- Uppdrag att effektivisera myndighetsutövningen för att åstadkomma snabbare  

   processer i dialog med de berörda  

- Uppdrag att effektivisera planprocessen samt förnyelsearbetet av föråldrade planer  

- Samtliga fem uppdrag från Plan integration 2030  

- Samtliga sex uppdrag inom Klimatlöften för 2022  

- Fem uppdrag från Energi- och klimatplanen 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-28 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-11-17 § 381 

Bilaga avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag från flerårsplan  

2020-2022 samt uppdrag ur fullmäktiges antagna planer, 2022-10-25  

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-03  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 att godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av ovan nämnda uppdrag. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 371 Dnr KS 2022/00120 

Socialnämndens avrapportering 2022 av kommunfullmäktiges 
uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte 

socialnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2020- 2022 på höstens 

uppsiktspliktsmöte. Uppdraget har rapporterats och kunnat följas i socialnämnden, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningar och 

verksamhetsberättelser. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-28. 

Socialnämndens protokollsutdrag 2022-11-16 § 153. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-11-09. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna socialnämndens slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan  

2020-2022 om att utveckla digitala och automatiserade processer. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 372 Dnr KS 2022/00117 

Barn och utbildningsnämndens avrapportering 2022 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte barn- och 

utbildningsnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2021- 2023 och uppdrag från 

Plan Integration 2030 på höstens uppsiktspliktsmöte. Uppdragen har rapporterats och 

kunnat följas i barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningar och verksamhetsberättelser. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-28. 

Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2022-11-24 § 234. 

Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2022-11-08. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna barn- och utbildningsnämndens slutrapportering av uppdrag från 

flerårsplan 2021–2023 om att vidareutveckla mobila team för att motverka psykosocial 

ohälsa och drogförebyggande åtgärder, 

att godkänna barn- och utbildningsnämndens slutrapportering av uppdrag från Plan 

Integration 2030, (Område: arbete och studier) om att utreda möjligheterna till ökad 

likvärdighet genom förändrad skolstruktur, 

att godkänna barn- och utbildningsnämndens slutrapportering av uppdrag från Plan 

Integration 2030, (Område: arbete och studier) om att starta ett lärlingscentrum, som ett 

samarbete mellan Vuxenutbildningen, Uddevalla gymnasieskola och 

arbetsmarknadsutbildningen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 373 Dnr KS 2022/00116 

Kommunstyrelsens avrapportering 2022 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens uppsiktsmöte den 11 november företogs en genomgång av 

pågående uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. Vid mötet föreslogs 

att ett antal uppdrag ska slutrapporteras. Dessa är samtliga klimatlöften (gäller år 2022), 

översyn av bolagsdokumenten i UUAB-koncernen samt flerårsplansuppdraget 2020-

2022 att skapa bra företagsklimat med särskilt fokus på små företag med 2-9 anställda.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-11. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att förklara följande uppdrag avslutade: 

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag, av kommunfullmäktige, att göra en översyn av 

bolagsdokumenten i UUAB-koncernen, 

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

företagsklimat med särskilt fokus på små företag med 2-9 anställda, 

Klimatlöfte 1,4,7,8,19 och 20.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 374 Dnr KS 2020/00285 

Välfärdsredovisning 2022 

Sammanfattning 

Folkhälsoarbetet i Uddevalla utgår från ett socialt hållbarhetsperspektiv, där skillnaden 

mellan olika grupper ska vara sa? liten som möjligt. Den förra välfärdsredovisningen i 

Uddevalla gjordes 2018. Därefter har beslut fattats av Hälsopolitiska rådet att ta fram en 

ny välfärdsredovisning vart fjärde år, i slutet av en mandatperiod som ett underlag för 

nästa, samt att redovisningen ska göras digitalt. Utifrån folkhälsoperspektiv, som är 

långsiktigt, sker inte så stora skillnader från år till år vad gäller folkhälsoutveckling och 

mönster i skillnader mellan grupper och områden. Dock finns anledning att öppna upp 

för möjlighet att göra uppdateringar under tidsperioden utifrån 

folkhälsoundersökningarnas olika frekvens för att redovisningen inte ska tappa alltför 

mycket aktualitet med åren. Det handlar om Folkhälsomyndighetens enkätundersökning 

Hälsa på lika villkor, CAN:s drogvaneundersökning och i samband med den senare, 

uppdatering utifrån statistik i Uddevallas elevhälsodatabas. Det är även möjligt att 

uppdatera statistik från SCB vid tillfällen under perioden. 

Den nu framtagna välfärdsredovisningen beskriver hälso- och livsvillkor för invånarna i 

Uddevalla kommun. Arbetet är omfattande och bygger på den nationella 

folkhälsopolitiken och Agenda 2030. Om möjligt redovisas statistik kring 

socioekonomiska förutsättningar och hälsa uppdelat på kommunens 13 välfärdsområden 

för att synliggöra skillnader i livsvillkor, levnadsvanor och hälsa inom kommunen. 

Syftet är att kunna planera och prioritera insatser utifrån behov för ökad jämlikhet i 

kommunen. Varje del i välfärdsredovisningen inleds med områdets relevans för 

folkhälsa med koppling till den nationella folkhälsopolitiken och Agenda 2030, följt av 

lokal statistik. Varje avsnitt avslutas med beskrivning av verktyg och metoder som 

skapar god och jämlik hälsa. Resultatet i välfärdsredovinsingen utgör ett 

kunskapsunderlag för vidare analys inför prioritering av beslut av främjande och 

förebyggande insatser. 

Beslutsunderlag 

Hälsopolitiska rådets protokoll, 2022-11-22 § 32 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-03 

Hälsopolitiska rådets protokollsutdrag 2020-04-28 § 14 Välfärdsredovisning 2022 

Ett socialt hållbart Uddevalla, Välfärdsredovisning 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Välfärdsredovisning 2022, Ett socialt hållbart Uddevalla, med möjlighet 

till mindre uppdateringar utifrån nytt statistikunderlag efter beslut i hälsopolitiska rådet 

samt,  

att använda välfärdsredovisningen som ett kunskapsunderlag i kommunens arbete för 

hållbar utveckling. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 375 Dnr KS 2022/00591 

Svar på skrivelse från revisorerna till kommunstyrelsen om 
transparens i protokollen 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har i en skrivelse till kommunstyrelsen lämnat ett önskemål om 

mer transparens i kommunstyrelsens protokoll. Revisorerna anser att det i vissa fall inte 

framkommer tillräckligt mycket information för att en läsare som själv inte har deltagit i 

mötet ska kunna förstå vilken information som har avhandlats på ett sammanträde. 

Därutöver anför revisorerna att transparens i protokollen är en förutsättning för att de 

ska kunna utföra deras uppdrag. 

Revisorerna begär svar senast den 9 januari 2023. 

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till svar på revisorernas skrivelse. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-27.                                         

Skrivelse från kommunens revisorer, 2022-11-02. 

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att översända kommunledningskontorets tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 

skrivelse. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 376 Dnr KS 2022/00619 

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 

Sammanfattning 

I kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 finns fyra kontrollpunkter. Två av dessa är 

kommungemensamma (tecknande av externa hyresavtal samt efterlevnad av resepolicy) 

och två kommunstyrelsens egna (anmälan av bisyssla och kravprofil som grund vid 

annonsering av tjänster).  

Samtliga punkter är genomförda och en granskningsrapport är upprättad för varje 

kontrollpunkt. För kontroll resepolicy finns, förutom en kommunövergripande rapport, 

även en specifik rapport för kommunstyrelsens egen verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-18. 

Granskningsrapport tecknande av externa hyresavtal. 

Granskningsrapport resepolicy, kommunstyrelsen. 

Granskningsrapport resepolicy, kommunövergripande. 

Granskningsrapport anmälan av bisyssla. 

Granskningsrapport kravprofil vid annonsering. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan 2022, 

att uppdra åt förvaltningschef, respektive kommundirektör att vidta åtgärder utifrån de 

rekommendationer som lämnas i rapporterna,  

att uppföljning ska ske vid kommunstyrelsens uppsiktsmöte våren 2023. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 377 Dnr KS 2022/00618 

Internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till internkontrollplan för 

kommunstyrelsen 2023. I förslaget finns två kontrollpunkter: 

 Efterlevnad av riktlinjer och tillämpningsanvisningar för representation 

 Avtalstrohet  

Förutom dessa finns i planen den kommungemensamma punkten kontroll av efterlevnad 

av delegationsordningar i den del som avser anmälan till nämnd som antogs av 

kommunstyrelsen i oktober. 

Risk- och väsentlighetsanalys är gjort för var och en av punkterna.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-30. 

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2023. 

Risk- och väsentlighetsanalys  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta internkontrollplanen för kommunstyrelsen 2023. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 378 Dnr KS 2022/00643 

Firmatecknare för Uddevalla kommun 2023-2026 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har sedan 2018 fastställt firmatecknare för Uddevalla kommun, 

senast 2021. Med anledning av majoritetsskiftet föreslås Uddevalla kommuns firma i 

första hand tecknas av kommunstyrelsens tillträdande ordförande i förening med 

kommundirektör Malin Krantz. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-24 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt kommunstyrelsens tillträdande ordförande Martin Pettersson (SD) och vid 

förfall för denne kommunstyrelsens tillträdande 1:e vice ordförande Henrik Sundström 

(M) och vid även förfall för denne kommunstyrelsens tillträdande 2:e vice ordförande 

Ingemar Samuelsson (S) att teckna Uddevalla kommuns firma i förening med 

kommundirektör Malin Krantz och vid förfall för denne ekonomichef Bengt Adolfsson 

och vid även dennes förfall Helena Lennernäs, kommunledningskontoret, samt 

att beslutet ska gälla från och med 2023-01-01, samt 

att beslutet ska gälla till och med innevarande mandatperiods slut 2026 eller till dess en 

förändring inträffar som föranleder nytt beslut.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 379 Dnr KS 2022/00652 

Verksamhetsplan 2023-2025 med budget 2023, 
kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till verksamhetsplan för 2022-2024 med 

budget 2022. 

Verksamhetsplanen är något förenklad med hänsyn till ny mandatperiod och frånvaro av 

strategisk plan och kommunfullmäktiges styrkort. En uppdaterad verksamhetsplan ska 

antas i juni 2023 efter att ny strategisk plan antagits av kommunfullmäktige. 

Budgetramen för 2023 i löpande pris uppgår till 432,3 mkr. Nämnden har tilldelats 

kommunbidrag med 7,0 mkr som avsätts för finansiering utveckling av nya arbetssätt. 

För 2023 tillförs Stadsutvecklingsprojektet ytterligare kommunbidrag om +15,0 mkr, 

vilket innebär att anslaget till Stadsutvecklingsprojektet kommer att uppgå till totalt 

27,0 mkr. Nämnden har under 2022 erhållit kommunbidrag om 0,5 mkr för utveckling 

av Dalabergs centrum, för 2023 tillförs ytterligare satsning om 0,5 mkr. På grund av 

rådande inflationsökning får nämnden en kompensation om 1 mkr. För 2023 avsätter 

nämnden 74,0 mkr för utbetalningar av försörjningsstöd.  

I budgetramen för 2023 upphör tillfälliga satsningar avseende pandemieffekter 2022 

med 11,0 mkr, extra satsning av sponsringsmedel till föreningslivet 3,0 mkr, tillfällig 

höjning av försörjningsstöd 3,0 mkr, nytt lönesystem 2,4 mkr, hälsoskulden 2,0 mkr och 

0,1 mkr för nytt dokumenthanteringssystem. Sammantaget utgjorde de tillfälliga 

satsningar 21,5 mkr.  

De beslutade investeringar för 2023 uppgår till 65,6 mkr varav 60,8 mkr avser en 

fortsatt investeringsbudget avseende byggnation av Uddevallas nya brandstation, 4,0 

mkr planeras att investeras inom IT genom IT-avdelningar. Vidare investeras 0,3 mkr 

avseende VMA-aggregat och 0,3 mkr i kommunens nya dokumenthanteringssystem. 

Servicecenter Fridhem planerar att investera 0,2 mkr i maskiner. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-30. 

Verksamhetsplan 2023-2025 med budget 2023, kommunstyrelsen. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa verksamhetsplan och budget (verksamhetsplan del 1), 

att som information notera beskrivningen av hur förvaltningen ska arbeta utifrån 

internbudget 2022-2024 (verksamhetsplan del 2).  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Fort. § 379 

Deltar ej i beslut 

Jarmo Uusitalo (MP) och David Höglund Velasquez (V) avstår från att delta i beslutet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 380 Dnr KS 2022/00528 

Informationssäkerhetsbestämmelser 2022 

Sammanfattning 

Uddevalla kommuns fullmäktige antog kommunens nya informationssäkerhetspolicy 

[KS 2022/00451] den 12 oktober 2022. Som en del av kommunens fortsatta 

utvecklingsarbete med informationssäkerhet har ett nytt förslag till nya 

informationssäkerhetsbestämmelser utarbetats. Kommunstyrelsen har, i enlighet med 

den nya informationssäkerhetspolicyn, beslutanderätt för kommunens 

informationssäkerhetsbestämmelser, varav dessa föreslås gälla för samtliga nämnder i 

Uddevalla kommun och omfattar inte de kommunala bolagen, med förutsättning att 

dessa inte använder sig av kommunens informationstillgångar. 

Framtagandet av informationssäkerhetsbestämmelserna är ett resultat av ett nära 

samarbete mellan IT-avdelningen, avdelningen för juridik och administration, 

personalavdelningen med samordning och ledning av enheten för trygghet och 

samhällsskydd. Ändamålet med arbetsgruppen och dess sammansättning är för att 

säkerställa bestämmelserna giltighet och praktiska applicerbarhet inom den breda 

kommunala verksamhetspaletten och att etablera en samstämmighet och konsensus där 

IT, personalfrågor, juridik, dataskydd och säkerhetsfrågor möts. I projektets inledning 

fattades beslut att arbeta för att sammanfoga äldre IT-bestämmelser med de nya 

informationssäkerhetsbestämmelserna, med avsikten att minska antalet dokument inom 

tangerande områden och förenkla arbetet med informationssäkerhet. Både kommunens 

dataskyddshandläggare och dataskyddsombud har fått komma med kommentarer under 

processens gång samt att bestämmelserna redovisades för Centrala samverkansgruppen 

den 15 november 2022.  

Bestämmelsernas disposition är en summa av tre delar varav samtliga behandlar varsitt 

område för hur kommunen ska jobba med informationssäkerhet på olika nivåer. Kapitel 

A avser informationssäkerhet riktat till medarbetaren, kapitel B avser styrning av 

informationssäkerhet på ledningsnivå samt kapitel C, vilka avser informationssäkerhet i 

den verksamhetsnära förvaltningen och i kommunens IT-tekniska miljö. Utöver en 

övergripande uppdatering är tre centrala förändringsförslag: 

 Rollen som dataskyddshandläggare föreslås att byta namn till 

informationssäkerhetshandläggare samt delta vid respektive förvaltnings lokala 

IT-råd. 

 En förändrad riskhanteringsprocess vid upphandling av informationssystem och 

vid förändring av informationsprocesser. Förslag till denna återfinns bland 

dokumenten med namnet Förslag till Riskhanteringsprocess. 

 Vid en upphandling där IT-säkerheten inte kan garanteras föreslås Uddevalla 

kommuns IT-chef att ha ett formellt mandat att stoppa eller pausa en pågående 

upphandling. Vid en upphandling där Informationssäkerheten inte kan 

garanteras föreslås Uddevalla kommuns säkerhetschef att ha ett formellt mandat 

att stoppa eller pausa en pågående upphandling.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 380 

Avslutningsvis har informationssäkerhetsbestämmelserna utarbetats med ambitionen att 

vara en nyckel för att låsa upp digitaliseringens potential på ett säkert och hållbart sätt, 

förena kommunens verksamheter med en likformig och förutsägbar 

informationshantering med den vägledande avsikten att bidra till att Uddevalla kommun 

ska utvecklas till er tryggare kommun.  

Efter godkännande av kommunens IT chef föreslås styrdokumentet IT-bestämmelser för 

anställda [UaFS 24/2005] att upphävas vid införlivande av de nya 

informationssäkerhetsbestämmelserna 

Beslutsunderlag 

Informationssäkerhetspolicy för Uddevalla kommun 2022/00451 

IT-bestämmelser för anställda UaFS 24/2005. 

Regler för informationssäkerhet 2018/00822. 

Förslag till Riskhanteringsprocess 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslaget till nya informationssäkerhetsbestämmelser KS 2022/00528. 

att upphäva Regler för informationssäkerhet 2018/00822. 

att upphäva IT-bestämmelser för anställda UaFS 24/2005. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 381 Dnr KS 2020/00106 

Förlängning av Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, mellan 
Uddevalla Open Parasport och Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-23 § 63 att ingå Idéburet Offentligt Partnerskap 

med föreningen Uddevalla Open Parasport i syfte att öka den fysiska aktiviteten bland 

personer med funktionsnedsättning. Överenskommelsen gäller mellan 2022-03-01 och 

2023-02-28. 

Föreningen bedömer att de aktiviteter som överenskommits inte kommer att kunna 

genomföras fullt ut inom den angivna tiden. Det är främst genomförandet av prova-på 

aktiviteter som ligger efter tidschemat. Styrgruppen för överenskommelsen samt 

styrgrupp för ÖK Idé föreslår därför en förlängning med två månader. Samtal pågår 

också om att ta fram en ny överenskommelse. Det bedöms därför viktigt att den nya 

politiska majoriteten ges tid att ta del av uppnådda resultat innan ställningstagande om 

fortsatt samverkan vilket också motiverar en förlängning. Uddevalla kommun kommer 

inte att bidra med ytterligare ekonomiska medel under förlängningstiden.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-02. 

Överenskommelse om förlängning, IOP, Uddevalla Open Parasport. 

Idéburet Offentligt Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, mellan Uddevalla Open 

Parasport och Uddevalla kommun. 

Verksamhetsrapport Uddevalla Open Parasport 2022-08-31. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna överenskommelse om förlängning av Idéburet Offentligt Partnerskap, 

IOP, mellan Uddevalla Open Parasport och Uddevalla kommun. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 382 Dnr KS 2021/00457 

Föravtal med Uddevalla Cement Group AB om etablering av 
klinkerskvarn 

Sammanfattning 

Ett Föravtal inför exploatering önskas förlängas av det nu nybildade bolaget Uddevalla 

Cement Group. Ägare till företaget är som tidigare Internationella Handelshuset AB, nu 

tillsammans med Milcon Redovisning AB. Föravtalet utgår från tidigare beslut i 

Kommunstyrelsen. Föravtalet har givit entreprenören möjlighet att under en begränsad 

tid arbeta fram möjlig placering för verksamheten. Tillståndsprocessen med 

Länsstyrelsen är svår att påverka i tid och löpte ut 2022-11-01. En förfrågan är ställd 

från företaget om möjlighet till förlängning. I dialogen med företaget har en nulägesbild 

och motivering inlämnats, vilken kortfattat beskriver två parallella processer. Dels pågår 

en analys av en miljövänlig och CO2 reducerande metod att binda cementen via 

lerblandningar, dels inventering av platser för utvinning i Sverige, allt i en ansökan 

tillsammans med Energimyndigheten. Efter snabb analysfas, kan slutlig ansökan prövas 

av Länsstyrelsen, vilken får genomföras under förlängningstiden. 

Mycket stora godsmängder över kaj planeras för Uddevalla hamn och tillgången till 

cement kan ge olika utvecklingsförutsättningar i området.  

I överenskommelse mellan företaget och Uddevalla Kommun föreslår 

Kommunledningskontoret att förlänga avtalet till 2023-07-31.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-09 

Föravtal inför exploatering justerat 2022-11-09  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-11. 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-08-25 § 218. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-19.  

Förlängning av Föravtal inför exploatering. 

Västra Hamnen- Möjligt område för etablering. 

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna ett avtal med Uddevalla Cement Group innebärande ett avtal till och med 

2023-07-31 på samma villkor som tidigare upprättade avtal med Internationella 

Handelshuset. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 383 Dnr KS 2022/00615 

Avsiktsförklaring avseende verksamhetslokal Ljungskile hamn, 
Ljungs Hälle 1:120 

Sammanfattning 

Musselfabriken Ljungskile AB söker möjlighet att utveckla sin rörelse med 

kompletterande lokaler till sin nuvarande verksamhet i Ljungskile.  

Kommunen äger fastigheten Ljungs-Hälle 1:120 vid Ljungskile Hamn. Fastigheten, som 

kommunen köpte in 2018, är bebyggd med en industribyggnad på cirka 450 kvm som i 

dagsläget hyrs ut internt till en kommunal verksamhet. Fastigheten berörs av en 

detaljplan som medger handel, service, småindustri, hamnverksamhet, båtuppställning 

m.m. Fastigheten är belastat med miljöföroreningar, det föreligger skred- och rasrisk 

samt översvämningsproblematik som behöver utredas. 

2018 togs fram ett så kallat gestaltningsprogram för Ljungskile. I programmet framgår 

rörande området där den aktuella fastigheten är belägen bl.a. att det där är rimligt att det 

etableras allmänt tillgängliga verksamheter och restaurang/café. Denna inriktning bör 

vara förenlig med vad Musselfabriken avser att etablera. Verksamheten ska skapa 

förutsättningar för besök och matupplevelser, som attraktionsområden planeras ett 

labbkök och showroom, vilket stärker förutsättningar för den maritima utvecklingen och 

för hållbar sjömat. Verksamheten ska skapa förutsättningar för besök och 

matupplevelser. Som attraktionsområden planeras ett labbkök och showroom, vilket 

stärker förutsättningar för den maritima utvecklingen och för hållbar sjömat. 

Företaget vill till en början hyra fastigheten för att sedan ha möjlighet att friköpa den. 

Ärendegången är att samhällsbyggnadsnämnden upprättar ett femårigt hyreskontrakt 

och kommunstyrelsen tecknar en avsiktsförklaring om försäljning av fastigheten efter 

hyrestidens utgång. Avsiktsförklaringen är villkorad av att hyreskontrakt tecknas senast 

2023-06-30.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-17. 

Avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och Musselfabriken Ljungskile AB. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) för (SD)-, (M)-, (UP)- och (KD)-gruppernas ledamöter: att 

återremittera ärendet med syfte att koppla ett helhetsgrepp om Ljungskile hamnområde. 

 

Camilla Johansson (C) och Kenneth Engelbrektsson (S): bifall till förslaget i 

handlingarna. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera ärendet i 

enlighet med Martin Petterssons (SD) yrkande och finner kommunstyrelsen besluta att 

ärendet ska avgöras idag.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 383 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att återremittera ärendet i enlighet med Martin Petterssons (SD) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat att 

avgöra ärendet idag. 

 

 

Ja-röst Nej-röst 

Ingemar Samuelsson (S)  Martin Pettersson (SD) 

Monica Bang Lindberg (L)  Mattias Forseng (SD) 

Camilla Johansson (C)  Roger Ekeroos (M) 

Jarmo Uusitalo (MP) Niklas Moe (M) 

Kenneth Engelbrektsson (S) Christer Hasslebäck (UP)  

Annelie Högberg (S) Ann-Charlott Gustafsson (UP)  

Stefan Skoglund (S)  David Sahlsten (KD)  

David Höglund Velasquez (V)   

 

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

kommunstyrelsen bifalla detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ingå avsiktsförklaring med Musselfabriken i Ljungskile AB rörande Ljungs-Hälle 

1:120 enligt upprättat förslag.  

Reservation 

Sverigedemokraternas, Kristdemokraternas, Moderaternas och Uddevallapartiets 

ledamöter reserverar sig emot beslutet till förmån för egna yrkanden.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 384 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 2022-11-29 redogör dataskyddsombudet för de brister och 

förbättringsarbete inom kommunstyrelsens verksamhet som har observerats under andra 

halvåret 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-29 

Dataskyddsombudets rapport 2022-11-29 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna rapporten. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 385 Dnr KS 2022/00623 

Svar på remiss från Justitiedepartementet av betänkandet EU:s 
vapendirektiv SOU 2022:62 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har fått Justitiedepartementets betänkande gällande EU:s 

vapendirektiv på remiss. Kommunen har fått anstånd med att inkomma med svar till den 

22 december 2022. Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till remissvar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-09 

2022 år vapenutredning  

EU:s Vapendirektiv SOU2022:62 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) för (KD)-, (M)-, (SD)- och (UP)-gruppernas ledamöter: att 

Uddevalla kommun förordar en minimiimplementering av vapendirektivet med syfte att 

inte förorsaka onödiga inskränkningar för laglydiga jägare och sportskyttar.  

 

Christer Hasslebäck (UP), Monica Bang Lindberg (L): bifall till Martin Petterssons 

(SD) yrkande. 

 

Propositionsordningar 

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

yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla Martin Petterssons (SD) yrkande. 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att Uddevalla kommun förordar en minimiimplementering av vapendirektivet med syfte 

att inte förorsaka onödiga inskränkningar för laglydiga jägare och sportskyttar. 

Deltar ej i beslut 

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ledamöter avstår från att delta i 

beslutet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 386 Dnr KS 2022/00603 

Bilaga A för 2023 till Uddevalla kommuns finanspolicy 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska årligen fastställa ramar och limiter inom vilka Uddevalla 

kommuns internbank ska agera på externa finansiella marknader samt inom vilka ramar 

och riskbegränsningar kommunens internbank har att förhålla sig till. Här ingår också 

att fastställa ramar för utlåning till varje enskilt koncernföretag.  

Med utgångspunkt från bl a EU:s statsstödsregler och lagen om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag ska kommunen fastställa den nivå på avgift för utlåning 

respektive lämnad borgen, som likställer koncernföretagens lånekostnader med 

lånekostnaden för andra företag på samma marknad.  

Förslaget till ramar, inklusive checkkredit och låne- och borgensavgifter, i bilaga A har 

förankrats och godkänts av samtliga koncernföretag via Internbanken finansråd under 

hösten 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-29. 

Bilaga A för 2023 till finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa Bilaga A för 2023 till Uddevalla kommuns finanspolicy,  

att vid utlåning och borgensåtagande för kommunens koncernföretag för 2023 tillämpa 

låne- och borgensavgifter enligt tabeller för låne- respektive borgensavgift i Bilaga A. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 387 Dnr KS 2022/00676 

Delegation till kommundirektör att besluta om åtgärder vid 
elbrist m.m. 

Sammanfattning 

Det finns risk för effektbrist i elsystemen under innevarande vinter. Detta kan leda till 

att hela eller delar av kommunen blir frånkopplad. Det kan också vara så att kommunen 

behöver minska sin elförbrukning på ett kontrollerat sätt.  

Bristsituationer kan uppkomma snabbt och kräva skyndsamma åtgärder. Därför föreslås 

att kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att fatta beslut om att tillfälligt 

sänka kommunens servicenivå för att hantera uppkomna bristsituationer inom hela 

kommunens verksamhetsområde. Elbrist kan ge följdeffekter med bristsituationer inom 

andra kritiska områden. I delegationen förtydligas vilka dessa kan vara. Delegationen är 

villkorat med att samråd ska ske med kommunstyrelsens ordförande innan beslut fattas.  

Ärendet tas upp som ett extraärende på dagens föredragningslista. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-16. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) för (KD)-, (M)-, (SD)- och (UP)-gruppernas ledamöter yrkar på 

ändring i förslaget i handlingarnas första beslutssats som innebär att efter samråd ersätts 

med i samråd så att lydelsen blir följande: att delegera till kommundirektören att i 

samråd med kommunstyrelsens ordförande besluta att tillfälligt sänka kommunens 

servicenivå inom hela kommunens verksamhetsområde för att hantera uppkommen 

bristsituation. Med bristsituationer avses elbrist, vattenbrist, kapacitetsbrister inom IT, 

brist på fjärrvärme, driv- och livsmedelsbrist samt personalbrist. 

Propositionsordningar 

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

ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att delegera till kommundirektören att efter samråd med kommunstyrelsens ordförande 

besluta att tillfälligt sänka kommunens servicenivå inom hela kommunens 

verksamhetsområde för att hantera en uppkommen bristsituation. Med bristsituationer 

avses elbrist, vattenbrist, kapacitetsbrister inom IT, brist på fjärrvärme, driv- och 

livsmedelsbrist samt personalbrist 

att delegationen ska gälla t.o.m. 2023-05-31.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 388 Dnr KS 2022/00005 

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från 
Fyrbodal 2022  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S) informerar om status för avtalet 

mellan regionen och kommunerna gällande naturbruksutbildningar. 

 

Ordförande summerar den gångna mandatperioden och de viktigaste händelserna och 

kriser som har påverkat Uddevalla kommun och ger en eloge till kommunens anställda 

för det arbetet som har bedrivits, inte minst under pandemin. 

 

Ordföranden tackar avslutningsvis kommunstyrelsens ledamöter och tjänstemän för gott 

samarbete under åren. 

 

Andre vice ordförande Christer Hasslebäck (UP) tackar ordföranden för hans arbete för 

kommunstyrelsen och önskar honom å kommunstyrelsens vägnar en god och vilsam jul. 

 

Första vice ordförande Monica Bang Lindberg (L) tackar ordföranden för hans arbete de 

gångna åren och önskar även den tillträdande majoriteten lycka till. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 389 Dnr KS 2022/00004 

Information från kommundirektören och 
stadsutvecklingsprojekten 2022  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S) informerar att han har beslutat 

om ett yttrande till mark- och miljödomstolen med anledning av den överklagade 

detaljplanen för den planerade skolan på Skäret. Beslutet fattades på delegation på 

grund av domstolens tidsfrister. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 390 Dnr KS 2022/00002 

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning 

I förteckningar daterad 2022-12-12 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 

kommunstyrelsens vägnar under perioden 2022-11-22—2022-12-12. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-12. 

Förteckningar över delegationsbeslut, 2022-12-12 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen.  

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 391 Dnr KS 2022/00003 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga anmälningsärendena i förteckningen daterad 2022-12-12 till handlingarna. 
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