
  
Utses att justera Rolf Carlson 
Justeringens plats och tid Stadshuset 2022-04-01 kl. 08:30 Paragrafer §§ 77-112  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Sebastian Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Monica Bang Lindberg § 77-80, Ingemar Samuelsson § 81-112 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Rolf Carlson 

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunstyrelsen 2022-03-30 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2022-04-01 
Anslaget tas ner 2022-04-23 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30  
 

 
Sammanträde Kommunstyrelsen  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, kl.11:00-15:44 med ajourneringar kl. 12:05-

13:00 och 14:40-15:00. 
  
Ledamöter Ingemar Samuelsson (S), Ordförande fr.o.m. § 81 

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

ordförande t.o.m. § 80 

Christer Hasslebäck (UP), 2:e vice ordförande 

Mikael Staxäng (M) ej § 81 p.g.a. jäv 

Roger Ekeroos (M) 

Camilla Johansson (C) 

David Sahlsten (KD) 

Paula Berger (S) 

Stefan Skoglund (S) 

Annelie Högberg (S) 

David Höglund Velasquez (V) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Martin Pettersson (SD) 

Rolf Carlson (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Sonny Persson (S) för Ingemar Samuelsson (S) t.o.m. § 80 

Niklas Moe (M) för Mikael Staxäng (M) § 81 

  
Ersättare Niklas Moe (M) 

Elving Andersson (C) 

Maria Johansson (L) 

Christina Nilsson (KD) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kenneth Engelbrektsson (S), inkommer kl. 13:00 

Anna-Lena Heydar (S) 

Karna Thomasdotter (MP) 

Kent Andreasson (UP) 

 
Övriga Emelie Eék, folkhälsostrateg § 78 

Helena Svernling, utvecklare § 78 

Ninni Söderving, enhetschef, § 78 

Bengt Adolfsson, ekonomichef, § 79-80 

Ulf Larsson, förslagsställare, § 82 

Malin Krantz, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 77 Dnr KS 303472 

Förändringar av föredragningslistan 

Sammanfattning 

Tjänstgörande ordförande Monica Bang Lindberg (L) informerar om följande 

förändringar av dagens föredragningslista. 

 

Ärende 3, Information om controllerrapport och ärende 4, Information om Uddevalla 

kommuns årsredovisning för 2021 byter plats. Ärende 10, Medborgarförslag från Ulf 

Larsson om fria resor med kollektivtrafik för pensionärer tidigareläggs på 

dagordningen. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa föredragningslistan med ovan noterade förändringar. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 78 Dnr KS 318269 

Information om uppföljning av den sociala investeringen 
"Tidiga samordnade insatser" 

Sammanfattning 

Utredare Helena Svernling, folkhälsostrateg Emelie Eek och enhetschef Ninni 

Söderving rapporterar från arbetet med att genomföra den sociala investeringen "Tidiga 

samordnade insatser" som syftar till att barn- och utbildning och socialtjänsten ska öka 

samverkan för att stödja barn och föräldrar i behov av stöd. 

 

Uppföljningen tillställs kommunstyrelsen för beslut i ärende 28 på dagens 

föredragningslista.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 79 Dnr KS 318364 

Information om Uddevalla kommuns årsredovisning 2021 

Sammanfattning 

Ekonomichef Bengt Adolfsson informerar om förslaget till Uddevalla kommuns 

årsredovisning för 2022. 

 

Ärendet tillställs kommunstyrelsen för beslut i ärende 12 på dagens föredragningslista.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 80 Dnr KS 2022/00011 

Information om controllerrapport per februari 2022  

Sammanfattning 

Ekonomichef Bengt Adolfsson informerar om controllerrapporten för Uddevalla 

kommun per februari 2022.  

 

Resultatet av denna första bedömning är ett överskott på 128 mkr. Även om prognosen 

måste tas med viss försiktighet eftersom så kort tid har gått av året, ger det ändå en 

indikation om möjligheten att klara årets budget. Nämnderna beräknas sammantaget 

redovisa ett underskott med -51 mkr, samtidigt som centrala reserver ger ett stort 

överskott, +78 mkr. Skatter och generella bidrag beräknas ge ett överskott med +50 

mkr.  

 

En ny bedömning kommer att ske i delårsrapporten per april. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 81 Dnr KS 2021/00485 

Medborgarförslag från Örjan Boström om cykelbana längs med 
gamla E6 Grohed-Ljungskile  

Sammanfattning 

Örjan Boström har inkommit med medborgarförslag om en cykelbana längs med gamla 

E6 mellan Grohed och Ljungskile. Förslagsställaren skriver att det finns en skyltad väg 

för cyklister från Uddevalla söderut som heter E6-stråket. När den når vägkorsningen 

mellan väg 678 och 680 (gamla E6) vid Grohed leds cyklisterna ut på gamla E6:an 

söderut mot Ljungskile. Förslagsställaren anser att denna vägsträcka inte är lämplig för 

cyklister då den är både smal, saknar vägren och livligt trafikerad av bilar och att det 

vore av vikt att prioritera bygget av en cykelväg på detta vägavsnitt. Förslagsställaren 

bedömer vidare att det torde finnas goda möjligheter att bygga en cykelbana i vägens 

närhet då även järnvägen går parallellt med vägen och det är lätt att anlägga en cykelväg 

utmed denna. 

Kommunfullmäktige överlåtit åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

Märkningen ”E6-stråket” är en cykelled som skapades för uppskattningsvis 20 år sedan. 

Leden är inte längre aktuell och marknadsförs och underhålls inte längre. Det finns dock 

fortfarande skyltar kvar på vissa platser. Kommunen arbetar aktivt tillsammans med 

andra aktörer för att skapa en ny cykelled led mellan Göteborg och Oslo som ska vara 

kvalitetssäkrad ur bl.a. trafiksäkerhetssynpunkt. Kommunledningskontoret delar 

uppfattningen att väg 680 har brister för gående och cyklister. Landsvägen är dock en 

del av det statliga vägnätet och det är inte kommunens ansvar att anlägga gång- och 

cykelvägar (GC-vägar) efter statligt vägnät. Kommunen ansöker dock om stöd för GC-

utbyggnader inom ramen för den regionala infrastrukturplaneringen, dock har andra 

angelägna vägar prioriterats före väg 680 i detta arbete. Kommunledningskontoret delar 

uppfattningen att det är positivt om möjligheterna till cykling förbättras och att behoven 

av utbyggt cykelvägnät är stort. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-19. 

Medborgarförslag från Örjan Boström. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget.  

 

Jäv 
Mikael Staxäng (M) anmäler jäv och deltar inte i vare sig handläggning eller beslut i 

ärendet.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 82 Dnr KS 2021/00638 

Medborgarförslag från Ulf Larsson om fria resor med 
kollektivtrafik för pensionärer 

Sammanfattning 

Ulf Larsson lyfter på nytt ett förslag om fria resor med kollektivtrafik för pensionärer. 

Ulf inkom med ett medborgarförslag i frågan hösten 2019 vilket besvarandes med att 

kommunen bara hade seniorkort från 75 års ålder. Ulf refererar nu till att andra 

kommuner tillämpar åldersvillkoret 65 år och att detta leder till högre resande i 

kollektivtrafiken och positiva miljöeffekter.  

 

Kommunen införde fria resor för invånare fyllda 75 år i januari 2011. Seniorkort finns 

numera i nästan alla kommuner i Västra Götalandsregionen men flertalet tillämpar 

åldersvillkoret 65 år.  

Kollektivtrafiknämnden har mot bakgrund av den nya zonindelningen och dagens 

splittrade bild avseende seniorkort gett Västtrafik i uppdrag att utreda seniorerbjudandet 

i regionen. Kommunerna kommer dock även fortsatt att behöva göra sina egna 

ställningstaganden bland de erbjudanden Västra Götalandsregionen beslutar. 

En nyligen inhämtad kostnadskalkyl från Västtrafik indikerar kommunens kostnader för 

seniorkort från 65 år.  

Kommunstyrelsen tog ställning i ett liknande medborgarförslag 2021-12-15 § 337 och 

beslutade då att avvakta ställningstagande i väntan på resultatet av Västrafiks utredning. 

 

Kommunledningskontoret föreslår att fortsatt avvakta Västtrafiks utredning och därmed 

anse medborgarförslaget besvarat. 

Förslagsställaren närvarar under sammanträdet och informerar om sitt förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-23 

Medborgarförslag från Ulf Larsson, 2021-11-08. 

Kalkyl för fria resor för seniorer inom Uddevalla kommun, Västtrafik 2022-03-02. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till Västtrafiks pågående 

utredning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 83 Dnr KS 2020/00380 

Medborgarförslag från Juhani Jouniola om placering av simhall  

Sammanfattning 

Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag att den nya simhallen borde placeras 

mellan motorvägsbron vid Samneröd och Blomsterlandet och redogör för fördelarna 

med denna placering gentemot den placering som är beslutad. Kommunfullmäktige 

beslutade 2020-06-10 § 155 att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  

 

Kommunledningskontoret föreslår att avslå medborgarförslaget eftersom 

kommunfullmäktige har beslutat om en annan placering, ett beslut som just nu 

verkställs.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-03  

Medborgarförslag från Juhani Jouniola, 2020-05-25 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att avslå medborgarförslaget.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 84 Dnr KS 2021/00591 

Medborgarförslag om gång- och cykelbana från Infarten på 
Furuhallsvägen till Rotan 

Sammanfattning 

Förslagsställaren efterlyser en säker gång och cykelbana från infarten till 

Furuhallsvägen utmed väg 787 fram till busshållplatserna och övergångsställena vid väg 

161 som leder över till affären Rotan. Skälet är att Furuhall växer och många familjer 

med barn flyttar in. Väg 787 liksom väg 161 ingår i det statliga vägnätet vilket förvaltas 

av Trafikverket. Kommunen kan därför inte bygga GC-vägar i direkt anslutning till 

dessa vägar. Kommunen samverkar dock med Trafikverket och Västra 

Götalandsregionen kring utveckling av GC-vägar efter det statliga vägnätet inom ramen 

för den regionala cykelplanen. Kommunen ansöker om utbyggnad av gång- och 

cykelvägar och medfinansierar också sådana utbyggnader. Urvalet av åtgärder 

prioriteras utifrån uppställda kriterier. Gång- och cykelväg efter väg 787 har dock inte 

prioriterats vid tidigare ansökningsomgångar. Det kan noteras att förslagsställarens 

önskemål om GC-väg från väg 787 till busshållplatser/övergångsställe vid väg 161 

berör mark som omfattas av riksintresset för naturvård och skyddas av Miljöbalken 

kapitel 3. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2021-10-19.  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-01. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anse medborgarförslaget besvarat genom kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 85 Dnr KS 2022/00062 

Medborgarförslag om att införa stadsbussar till och från Utby 

Sammanfattning 

Förslagsställaren är boende på Utby och saknar att kunna åka stadsbuss från Utby till 

Torp och vidare till centrala Uddevalla. Förslaget är att därför att införa stadsbussar 

till/från Utby. Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för länets kollektivtrafik 

varför synpunkter på trafiken bör framföras till Västtrafik. Regionens viktigaste 

dokument för utvecklingen av kollektivtrafiken är trafikförsörjningsprogrammet. Här 

beskrivs hur kollektivtrafiken ska utvecklas och var fokus på kollektivtrafiksatsningar 

ska ligga. Det övergripande målet är att andelen hållbara resor i Västra Götaland ska 

öka. Antalet kollektivtrafikresor och marknadsandelar för resor med kollektivtrafik, 

cykel och gång ska fram till 2025 minst återta de nivåer som rådde innan 2020. 

Stadstrafik är generellt inriktad mot trafik inom städer eller större tätorter där 

befolkningstätheten ger underlag för linjelagd busstrafik med hög turtäthet. Utby är inte 

en del av centralorten Uddevalla och en geografisk utökning av stadstrafikens linjenät så 

långt utanför staden skulle medföra behov av nya bussfordon med låg kostnadstäckning 

pga. det relativt sett låga befolkningsunderlaget. Varje satsning/utökning av 

kollektivtrafiken görs där den bäst bidrar till målet om högre andel hållbara resor. Resor 

med buss till Utby kan f.n. göras från hållplatserna efter väg 161 vilka trafikeras av 

såväl express- som landsbygdstrafik med ett stort antal turer per dag. Närtrafiken 

trafikerar ända in i området Utby och ger ytterligare fem resmöjligheter/vardag.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-08. 

Medborgarförslag, 2022-01-17.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att anse medborgarförslaget besvarat genom kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 86 Dnr KS 2020/00800 

Medborgarförslag från Liam Rognli om gatubelysning på gång-
och cykelvägen mellan Smedseröd och östra Torp, förnyat 
beslut  

Sammanfattning 

Liam Rognli inkom i december 2020 med medborgarförslag om belysning på gång- och 

cykelvägen mellan Smedseröd och Östra Torp. Efter remiss till 

samhällsbyggnadsnämnden beslutade kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget 

under förutsättning att statlig medfinansiering beviljas eller att samhällsbyggnads-

nämnden på annat sätt finansierar åtgärden. 

Samhällsbyggnadsnämnden har nu inkommit med beslut i vilket det framgår att den 

aktuella gång- och cykelvägen felaktigt markerats som kommunal på Trafikverkets 

nationella vägdatabas. Vägen är istället statlig med Trafikverket som väghållare. 

Trafikverket tillåter inte att kommunen sätter upp belysning invid dess väg. Verket har 

inte heller för avsikt att göra en sådan åtgärd då sträckan inte uppfyller Trafikverkets 

kriterium för belysning på GC-väg.  

Trafikverket planerar dock att bygga ett vägräcke mellan vägen och gång-cykelvägen, 

preliminärt med utförande är år 2022. 

Med anledning av ovan föreslås att kommunstyrelsen meddelar förslagsställaren att 

åtgärden inte längre anses möjlig att genomföra samt avskriva ärendet från vidare 

handläggning. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-08. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-02-15 § 59. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-17. 

E-postkonversation med Trafikverket inkommen 2021-12-22. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 260. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att meddela förslagsställaren att åtgärden inte längre anses möjlig att genomföra samt 

avskriva ärendet från vidare handläggning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 87 Dnr KS 2021/00743 

Medborgarförslag från Ulf G Eriksson om seniorkort från 65 år 

Sammanfattning 

Ulf Eriksson frågar om det är rimligt att han som 73-årig invånare i kommunen ska 

betala för sin kollektivtrafikresa medan invånare i närliggande kommuner reser gratis. 

Ulf Eriksson föreslår att seniorkort ska gälla från 65 års ålder även i Uddevalla 

kommun. 

Kommunen införde fria resor för invånare fyllda 75 år i januari 2011. Seniorkort finns 

numera i nästan alla kommuner i Västra Götalandsregionen men flertalet tillämpar 

åldersvillkoret 65 år.  

Kollektivtrafiknämnden har mot bakgrund av den nya zonindelningen och dagens 

splittrade bild avseende seniorkort gett Västtrafik i uppdrag att utreda seniorerbjudandet 

i regionen. Kommunerna kommer dock även fortsatt att behöva göra sina egna 

ställningstaganden bland de erbjudanden Västra Götalandsregionen beslutar. 

En nyligen inhämtad kostnadskalkyl från Västtrafik indikerar kommunens kostnader för 

seniorkort från 65 år.  

Kommunstyrelsen tog ställning i ett liknande medborgarförslag 2021-12-15 § 337 och 

beslutade då att avvakta ställningstagande i väntan på resultatet av Västrafiks utredning. 

Kommunledningskontoret föreslår att fortsatt avvakta Västtrafiks utredning och därmed 

anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-23 

Medborgarförslag från Ulf G Eriksson, dagen för vintersolståndet 2021-12-21. 

Kalkyl för fria resor för seniorer inom Uddevalla kommun, Västtrafik 2022-03-02. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till Västtrafiks pågående 

utredning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 88 Dnr KS 2022/00180 

Årsredovisning 2021 för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret överlämnar härmed förslag till årsredovisning för 2021. 

Bokslut och årsredovisning har varit föremål för revisorernas granskning och 

yrkesrevisorernas, EYs, utkast till granskningsrapport bifogas ärendet. 

Rapporten ’Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2021’ redovisas som bilaga 

avseende prioriterade områden, mått, uppdrag som givits utifrån aktuell flerårsplan och 

styrande dokument samt de uppdrag som har avslutats under året.  

Ekonomichef Bengt Adolfsson redogör för ett fel i förslaget som har uppdagats efter att 

handlingarna till kommunstyrelsen skickades ut. Felet är nu korrigerat och en ny version 

kommer skickas med i kommunfullmäktiges kallelse. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-21 

Förslag till Årsredovisning 2021 

Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa resultat- och balansräkning för kommunkoncernen och kommunen och i 

övrigt godkänna Årsredovisningen för 2021 samt 

att godkänna uppföljningen av kommunfullmäktiges styrkort för 2021. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 89 Dnr KS 2022/00013 

Redovisning av ej avgjorda motioner och medborgarförslag 
den 28 februari 2022  

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen kap 5 § 35 ska motioner och medborgarförslag beredas så att  

kommunfullmäktige eller nämnd kan fatta beslut i ärendet inom ett år från att ärendet  

väcktes i kommunfullmäktige. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska  

detta redovisas för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan i samband med  

redovisningen fatta beslut om att avskriva ärenden från fortsatt handläggning. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska alla motioner som inte är  

färdigberedda redovisas för kommunfullmäktige två gånger om året, i april och oktober. 

 

I förteckningar daterade den 2022-02-28 redovisas samtliga motioner som ännu ej har  

avgjorts samt de medborgarförslag som ännu ej har avgjorts och som väcktes för mer än  

ett år sedan i kommunfullmäktige.  

 

Av förteckningarna kan utläsas att det den 28 februari 2022 fanns 20 ej avgjorda  

motioner varav fyra är äldre än ett år samt sju medborgarförslag som är äldre än ett år. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-28 

Förteckningar över ej avgjorda motioner, 2022-02-28 

Förteckningar över ej avgjorda motioner 2022-02-28 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna redovisningen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 90 Dnr KS 2022/00090 

Verksamhetsberättelse 2021 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 2021.  

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-01. 

Verksamhetsberättelse 2021 för demokratiberedningen. 

Sammanställning av inkomna medborgarförslag 2020 och inkomna synpunkter 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

 

att godkänna verksamhetsberättelse 2021 för demokratiberedningen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 91 Dnr KS 2022/00142 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten, Furuhall etapp 5 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB föreslår i beslut daterat 2022-02-17 § 14 att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ett allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 

dagvatten för Furuhall etapp 5. Bostadsområdet är beläget i den södra delen av 

Rotviksbro och utgörs av sammanlagt 28 fastigheter. Ett antagandebeslut krävs för att 

berörda fastighetsägare ska bli avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmänna vattentjänster 

(2006:412).  

 

Kommunledningskontoret har ingenting att erinra över förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-07. 

Uddevalla Vatten AB:s protokoll 2022-02-17 § 14. 

 Västvattens tjänsteskrivelse, 2022-01-26. 

Fastighetsförteckning över berörda fastigheter Kartmaterial 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten enligt bilagd 

fastighetsförteckning och karta över Furuhall etapp 5.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 92 Dnr KS 2022/00141 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten, Rävdals industriområde 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB föreslår genom beslut 2022-02-17 § 12 att förslå 

kommunfullmäktige att anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 

dagvatten inom Rävsdals industriområde. Området består av sammanlagt fyra 

fastigheter men kan på sikt komma att behövas utvidgad om behov föreligger. Ett 

antagandebeslut behövs för att fastigheterna ska bli avgiftsskyldiga enligt Lagen om 

Allmänna vattentjänster (2006:412).  

 

Kommunledningskontoret har ingenting att erinra över förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-07. 

Uddevalla Vatten AB:s protokoll, 2022-02-17.  

Västvattens tjänsteskrivelse, 2022-02-17.  

Fastighetsförteckning för berörda fastigheter Kartor över området 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten enligt bilagd 

karta och fastighetsförteckning för Rävsdals industriområde.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 93 Dnr KS 2022/00138 

Revidering av Uddevalla kommuns biblioteksplan för år 2022-
2026 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige gav 2021-03-10 (§ 43) kultur och fritidsnämnden samt barn och 

utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till biblioteksplan. Arbetet skulle 

enligt beslutet ske i samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer och samordnas 

av kultur och fritidsnämnden. Kommuner ska enligt § 27 i bibliotekslagen anta 

biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Det finns flera syften med en 

biblioteksplan, bland annat ska planen bidra till samverkan mellan bibliotek och vara en 

del av nationell uppföljning och kvalitetsutveckling inom biblioteksområdet.   

 

Föreliggande förslag till ny biblioteksplan gäller åren 2022–2026 och omfattar 

folkbibliotek, skolbibliotek samt samverkan med andra verksamheter inom kommunen, 

andra organisationer samt civilsamhället. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-07 

Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2022-2026  

Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 2022-02-16 § 37 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-01-26 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-02-17 § 33 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-25  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-10 § 43 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Uddevalla kommuns biblioteksplan för år 2022-2026. 

Protokollsanteckning 

Jarmo Uusitalo (MP) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Att läsa är en viktig del av barns utveckling, i denna utveckling är kontakten med 

bibliotekarierna en viktig del. De vägleder och uppmuntrar många elever att utveckla 

sitt läsande. Det framgår inte i biblioteksplanen, men enligt uppgift så är 

skolbiblioteken ofta inte bemannade med skolbibliotekarier, eller vissa fall inte alls, 

vilket gör att barnens läsande inte får den stöttning som skulle kunna vara möjlig, vilket 

i sin tur kan ha betydelse för barnens övriga lärandeutveckling.  

 

Vi vill därför uppmana Barn- och utbildningsnämnden att bemanna skolbiblioteken med 

skolbibliotekarier! 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 94 Dnr KS 2022/00160 

Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar  

Sammanfattning 

Det har kommit till kommunledningskontorets kännedom att kommunfullmäktiges 

webbsändningar ska registreras hos Myndigheten för press, radio och tv. Med 

registreringsskyldigheten följer också ett ansvar att anmäla en ansvarig utgivare för 

sändningarna. Kommunledningskontorets bedömer, efter samråd med fullmäktiges 

presidium, att ordföranden bör utses som ansvarig utgivare med de vice ordförandena 

som ersättare. Innebörden av begreppet Ansvarig utgivare samt brott mot 

yttrandefrihetsgrundlagen framkommer i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-02 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att utse ordförande Elving Andersson (C) till ansvarig utgivare för sändningarna av 

kommunfullmäktiges sammanträden på www.uddevalla.se,  

 

att utse Louise Åsenfors (S) till ersättare till ansvarig utgivare efter Elving Andersson 

(C),  

 

att utse Christina Nilsson (KD) till ersättare till ansvarig utgivare efter Louise Åsenfors 

(S).  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 95 Dnr KS 2022/00188 

Revidering av bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 

Sammanfattning 

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Uddevalla kommun är en av de 

72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom 

ägarkommunernas sfär. Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna 

att nyttja försäkringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och 

sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det 

egna försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans. Detta förslag 

kommer att presenteras under våren 2022, men tas upp för beslut först vid en senare 

bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet. 

Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman den 

12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av 

bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget om Egenandelsprogram, utan 

justeringen av bolagsordningen är motiverad oberoende av förslaget om utökning av 

bolagets verksamhet. Den del av justeringen av bolagsordningen som har koppling till 

Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som försäkringsbolaget får 

teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. Syftet med justeringen i 

bolagsordningen är att möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den kommunala 

elevolycksfallsförsäkringen i det egna försäkringsbolaget. En justering av 

bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos 

Finansinspektionen. 

Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl. 

 1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från 

Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring). 

 2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför 

bolagsstämmor i Kommunassurans. 

Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre 

principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans Försäkring 

AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från distans ska tillåtas 

framöver. Uddevalla kommuns ombud vid Kommunassurans årsstämma 2022 är 

ekonomichefen Bengt Adolfsson. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-14 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning 

Styrelsen i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning i version med markeringar av 

ändringar samt kommentarer 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 95 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB (org. 

516406-0294). 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 96 Dnr KS 2022/00176 

Hyreskontrakt för Ljungskileskolans befintliga byggnader, 
enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är nybyggnation av Ljungskileskolan,. 

Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 6026 kvm, och är dimensionerad 

för ca 580 barn. 

Hyreskontraktet ligger till grund för att gamla skolan skall rivas under 2025.  

I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 

ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet ligger till grund 

för hyresnivån, vilken är angiven till 3 615 000 kr. 

Hyresperioden är satt från 2023-06-01 - - tillsvidare. 

Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, 

ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt ritningar på befintliga 

byggnader som övertas i detta hyreskontrakt. 

I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, 

skick och användning.  

Fastigheten taxeras som specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. 

Vill någon part omtaxera fastigheten skall detta samrådas mellan hyresvärd och 

hyresgäst. 

 

Under sammanträdet informerar ordförande Ingemar Samuelsson (S) om att en 

barnkonsekvensanalys ska bifogas ärendet inför behandlingen i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-10 

Bilaga 01 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-09. 

Bilaga 02 Hyreskontrakt med bilagor, signerat av Hemsö 

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP): Återremiss för att återuppta medborgardialogen i Ljungskile. 

 

David Sahlsten (KD), David Höglund Velasquez (V), Christer Hasslebäck (UP) och 

Martin Pettersson (SD): Bifall till Jarmo Uusitalos (MP) återremissyrkande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 96 

Propositionsordningar 

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

och finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag. 

 

Omröstning begärs och verkställs. Följande omröstningsproposition godkänns. 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att återremittera ärendet. 

  

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen ska avgöra 

ärendet idag. 

 

Ja-röst Nej-röst 

Ingemar Samuelsson (S)  Christer Hasslebäck (UP) 

Monica Bang Lindberg (L)  Ann-Charlott Gustafsson (UP)  

Mikael Staxäng (M) Martin Pettersson (SD) 

Roger Ekeroos (M) Rolf Carlson (SD) 

Paula Berger (S) David Höglund Velasquez (V) 

Stefan Skoglund (S) David Sahlsten (KD)  

Annelie Högberg (S) Jarmo Uusitalo (MP) 

Camilla Johansson (C)   

 

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

kommunstyrelsen bifalla detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 2. 

att godkänna Hyresavgiften: 3 615 000 kr per år. 

att Cecilia Friberg är kommunens ombud. 

Reservation 

Sverigedemokraternas, Uddevallapartiets, Vänsterpartiets och Kristdemokraternas 

ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 97 Dnr KS 2022/00175 

Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs 7-9 inklusive 
idrottshall, enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är nybyggnation av Ljungskileskolan. 

Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 5625 kvm, och är dimensionerad 

för 252 barn. Byggnaden inkluderas också av idrottshallen på 3012 kvm. 

Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen.  

I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 

ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 

till grund för hyresnivån, vilken idag inte är känd. 

Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 

kostnader skall multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 

Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förut bestämd 

hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 

Hyrestrappan/Riktvärdet och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning 

för hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när 

entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 

och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 

Hyresperioden är satt från 2025-05-01 - - 2047-04-30, med en förlängning om 5 år, om 

inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. 

Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, 

ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförandet. 

I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, 

skick och användning. Tillträdesdagen är planerad till 2025-05-01.  

Fastigheten taxeras som specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. 

Vill någon part omtaxera fastigheten skall detta samrådas mellan hyresvärd och 

hyresgäst.  

 

Projektgenomförande bilagan reglerar hur kommunen och Hemsö skall samarbeta under 

upphandlingen, projekteringen och byggnationen.  

Totalentreprenaden skall upphandlas enligt LOU, det är således kommunen som 

värderar inkomna anbud och ger tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet görs i nära 

samarbete med Hemsö. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Under sammanträdet informerar ordförande Ingemar Samuelsson (S) om att en 

barnkonsekvensanalys ska bifogas ärendet inför behandlingen i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-10 

Bilaga 02 Hyreskontraktet, signerat av Hemsö 

Bilaga 03, Projektgenomförande – Nybyggnad, signerat av Hemsö  

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP): Återremiss för att återuppta medborgardialogen i Ljungskile. 

 

David Sahlsten (KD), David Höglund Velasquez (V), Christer Hasslebäck (UP) och 

Martin Pettersson (SD): Bifall till Jarmo Uusitalos (MP) återremissyrkande. 

 

Propositionsordningar 

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

och finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag. 

 

Omröstning begärs och verkställs. Följande omröstningsproposition godkänns. 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att återremittera ärendet. 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen ska avgöra 

ärendet idag. 

 

Ja-röst Nej-röst 

Ingemar Samuelsson (S)  Christer Hasslebäck (UP) 

Monica Bang Lindberg (L)  Ann-Charlott Gustafsson (UP)  

Mikael Staxäng (M) Martin Pettersson (SD) 

Roger Ekeroos (M) Rolf Carlson (SD) 

Paula Berger (S) David Höglund Velasquez (V) 

Stefan Skoglund (S) David Sahlsten (KD)  

Annelie Högberg (S) Jarmo Uusitalo (MP) 

Camilla Johansson (C)   

 

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

kommunstyrelsen bifalla detsamma. 

 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 97 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 2-3. 

att godkänna riktvärdet för hyresavgiften till 11 553 750 kr / år. 

att Cecilia Friberg är kommunens ombud. 

Reservation 

Sverigedemokraternas, Uddevallapartiets, Vänsterpartiets och Kristdemokraternas 

ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 98 Dnr KS 2022/00174 

Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs F-6, enligt 
samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är nybyggnation av Ljungskileskolan. 

Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 8316 kvm, och är dimensionerad 

för ca 750 barn och 160 vuxna. 

Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen.  

I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 

ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 

till grund för hyresnivån, vilken idag inte är känd. 

Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 

kostnader skall multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 

Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förut bestämd 

hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 

Hyrestrappan/Riktvärdet och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning 

för hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när 

entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 

och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 

Hyresperioden är satt från 2027-06-01 - - 2047-05-31, med en förlängning om 5 år, om 

inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. 

Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, 

ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförandet. 

I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, 

skick och användning. Tillträdesdagen är planerad till 2023-06-01.  

Fastigheten taxeras som specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. 

Vill någon part omtaxera fastigheten skall detta samrådas mellan hyresvärd och 

hyresgäst.Projektgenomförande bilagan reglerar hur kommunen och Hemsö skall 

samarbeta under upphandlingen, projekteringen och byggnationen. Totalentreprenaden 

skall upphandlas enligt LOU, det är således kommunen som värderar inkomna anbud 

och ger tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet görs i nära samarbete med Hemsö. 

Under sammanträdet informerar ordförande Ingemar Samuelsson (S) om att en 

barnkonsekvensanalys ska bifogas ärendet inför behandlingen i kommunfullmäktige. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 98 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-10 

Bilaga 02 Hyreskontrakt, signerat av Hemsö 

Bilaga 03, Projektgenomförande – Nybyggnation, signerat av Hemsö 

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP): Återremiss för att återuppta medborgardialogen i Ljungskile. 

 

David Sahlsten (KD), David Höglund Velasquez (V), Christer Hasslebäck (UP) och 

Martin Pettersson (SD): Bifall till Jarmo Uusitalos (MP) återremissyrkande. 

 

Propositionsordningar 

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

och finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag. 

 

Omröstning begärs och verkställs. Följande omröstningsproposition godkänns. 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att återremittera ärendet. 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen ska avgöra 

ärendet idag. 

 

Ja-röst Nej-röst 

Ingemar Samuelsson (S)  Christer Hasslebäck (UP) 

Monica Bang Lindberg (L)  Ann-Charlott Gustafsson (UP)  

Mikael Staxäng (M) Martin Pettersson (SD) 

Roger Ekeroos (M) Rolf Carlson (SD) 

Paula Berger (S) David Höglund Velasquez (V) 

Stefan Skoglund (S) David Sahlsten (KD)  

Annelie Högberg (S) Jarmo Uusitalo (MP) 

Camilla Johansson (C)   

 

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

kommunstyrelsen bifalla detsamma. 

 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 98 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 02 - 03. 

att godkänna riktvärdet för hyresavgiften: 17 081 064 kr/år 

att Cecilia Friberg är kommunens ombud. 

Reservation 

Sverigedemokraternas, Uddevallapartiets, Vänsterpartiets och Kristdemokraternas 

ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 99 Dnr KS 2022/00155 

Försäljning avseende del av fastigheterna Uddevalla 
Skälläckeröd 1:63, 1:15 och 1:40 samt del av Ljungs-Hälle 
1:199, 1:288 och 1:309 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har under inledningen av 2020, på uppdrag av den politiska  

majoriteten, tagit fram ett förslag till samverkansavtal med Hemsö AB gällande 

samhällsfastigheter, dvs fastigheter som används till skattefinansierad verksamhet och  

som är specifikt anpassade för samhällsservice. Bakgrunden till förslaget är de stora  

investeringsbehov som finns i kommunen både vad gäller om/tillbyggnad och  

nybyggnad av verksamhetslokaler så som exempelvis skolor och förskolor. Hemsö ska  

bidra genom att långsiktigt äga, utveckla, förvalta och investera i fastigheter och lokaler  

för samhällsservice.  

 

Som en del av implementeringen av samverkansavtalet föreslås Hemsö Dona  

Fastigheter AB förvärva del av kommunens fastigheter Skälläckeröd 1:63, 1:15 och  

1:40 och del av fastigheterna Ljungs-Hälle 1:199, 1:288 och 1:309. 

Det totala markområdet uppgår till cirka 44 600 kvm och innefattar en byggrätt på cirka  

18 100 BTA. Köparen har för avsikt att uppföra en ny skola för årskurs F-9 samt  

tillhörande idrottshallar och utegårdar på markområdet.  

Köpeskillingen grundar sig på utförda värderingar och har efter diskussioner parterna  

emellan landat på den föreslagna köpeskillingen om 28 960 000 kronor i enlighet med  

upprättat köpeavtal. 

Under sammanträdet informerar ordförande Ingemar Samuelsson (S) om att en 

barnkonsekvensanalys ska bifogas ärendet inför behandlingen i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-02.  

Köpeavtal inklusive bilagor, 2022-03-04.  

Fullmakt signering Hemsö, 2022-03-04.  

Kartbild Ljungskileskolan, 2022-03-01.  

Värderingsutlåtande Uddevalla Skälläckeröd 1:63 m.fl.  

Värderingsutlåtande byggrätter Ljungskile skola. 

Samverkansavtal mellan Uddevalla kommun och Hemsö AB, 2020-02-20. 

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP): Återremiss för att återuppta medborgardialogen i Ljungskile. 

 

David Sahlsten (KD), David Höglund Velasquez (V), Christer Hasslebäck (UP) och 

Martin Pettersson (SD): Bifall till Jarmo Uusitalos (MP) återremissyrkande. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 99 

Propositionsordningar 

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

och finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag. 

 

Omröstning begärs och verkställs. Följande omröstningsproposition godkänns. 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att återremittera ärendet. 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen ska avgöra 

ärendet idag. 

 

Ja-röst Nej-röst 

Ingemar Samuelsson (S)  Christer Hasslebäck (UP) 

Monica Bang Lindberg (L)  Ann-Charlott Gustafsson (UP)  

Mikael Staxäng (M) Martin Pettersson (SD) 

Roger Ekeroos (M) Rolf Carlson (SD) 

Paula Berger (S) David Höglund Velasquez (V) 

Stefan Skoglund (S) David Sahlsten (KD)  

Annelie Högberg (S) Jarmo Uusitalo (MP) 

Camilla Johansson (C)   

 

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

kommunstyrelsen bifalla detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att sälja del av fastigheterna Skälläckeröd 1:63, 1:15 och 1:40 och del av fastigheterna 

Ljungs-Hälle 1:199, 1:288 och 1:309 i enlighet med upprättat köpeavtal, för en 

överenskommen köpeskilling om 28 960 000 kronor. 

Reservation 

Sverigedemokraternas, Uddevallapartiets, Vänsterpartiets och Kristdemokraternas 

ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 100 Dnr KS 2022/00146 

Samråd om Vänersborgs naturvårdsplan 

Sammanfattning 

Förslag till naturvårdsplan för Vänersborgs kommun har inkommit. Planens 

övergripande syfte är att synliggöra naturvärden i kommunen och skapa en tydlig 

vägledning för hur dessa ska bevaras och utvecklas i framtiden. Den blir ett viktigt 

verktyg för planering och beslut som berör såväl användningen av mark och vatten som 

olika naturvårdande åtgärder. Genom att antas som ett tillägg till översiktsplanen blir 

den en viktig del av kommunens översiktliga planering. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, datum 2022-03-08 

Förslag på Naturvårdsplan från Vänersborgs kommun, datum 2022-02-11 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att inget erinra 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 101 Dnr KS 2021/00486 

Justering av kommunbidrag 2022 

Sammanfattning 

Nämndernas kommunbidrag för 2022 behöver justeras avseende utbetalda statsbidrag  

som är riktade till speciell verksamhet. Justering görs för att nämnderna ska ha en  

överensstämmelse mellan faktiska kostnader och kommunbidrag. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-08 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att barn- och utbildningsnämnden tillförs kommunbidrag om 7 846 tkr avs. extra  

statsbidrag till skolan, 

 

att socialnämnden tillförs kommunbidrag om 206 tkr avs. extra statsbidrag för ökad  

specialistundersköterskekompetens, 

 

att finansiering sker genom reserv för riktade statsbidrag. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 102 Dnr KS 2021/00112 

Föreningen Uddevalla Open Parasports förfrågan om att nyttja 
deras hall för funktionsnedsatta 

Sammanfattning 

Föreningen Uddevalla Open Parasport har inkommit med fråga om kommunens intresse 

av att utnyttja en eventuell ny framtida idrottshall för funktionsnedsatta inom kommunal 

verksamhet. Föreningen utreder möjligheterna att tillskapa en hall för sin verksamhet 

och har för detta tidigare bl.a. erhållit stöd till en förstudie via Västra 

Götalandsregionen. Kommunledningskontoret har efterhört barn- och 

utbildningsförvaltningens, socialtjänstens, samt kultur- och fritidsnämndens bedömning 

av framtida behov av att hyra in sig i en parasporthall. Den samlade bedömningen från 

berörda förvaltningar är att den kommunala verksamheten för målgruppen även 

fortsättningsvis bör bedrivas i kommunens egna lokaler för att utnyttja befintliga 

resurser och med målsättningen är att kommunens lokaler ska vara tillgängliga för alla. 

Kommunen ställer sig däremot positiv till ett samarbete med Uddevalla Open Parasport 

för att erhålla underlag för att inkludera alla medborgare i det redan befintliga 

anläggningsbeståndet och få fler personer med funktionsnedsättning att öka sin fysiska 

aktivitet. Detta kommer t.ex. att ske genom det nyligen ingångna IOP-samarbetet kring 

bl.a. prova på-verksamhet. Kommunen ser också positivt på en etablering av en 

parasporthall. Något behov av att nyttja en sådan anläggning i den kommunala 

verksamhet föreligger dock inte i nuläget.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-23.  

Brev från Föreningen Uddevalla Open Parasport 2021-02-11 med bilagor ”info om vår 

Föranalys av hall för funktionsnedsatta” samt ”samråd med Fyrbodals 

kommunalförbund”. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att med ovan besvara Uddevalla Open Parasports förfrågan.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 103 Dnr KS 2022/00137 

Underlag till budgetdialog 2023-2025 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till planeringsunderlag inför  

budgetdialogen gällande flerårsplan 2023–2025. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-09. 

Planeringsunderlag för kommunstyrelsen 2023-2025 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna planeringsunderlag för kommunstyrelsen inför budgetdialog för  

flerårsplan 2023–2025. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 104 Dnr KS 2021/00046 

Årlig uppföljning av den sociala investeringen "Tidiga 
samordnade insatser" 

Sammanfattning 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde i februari 2021 beviljades projektet Tidigt 

samordnade insatser (TSI) sociala investeringsmedel för att under tre år utveckla en 

förvaltningsövergripande samverkan med nya arbetssätt som ökar förutsättningarna för 

måluppfyllelse i skolan och för att skapa trygga uppväxtvillkor.  

 

Under 2021 har projektet genomgått en gedigen förberedelsefas för att i slutet av året ha 

trätt in i en genomförandefas med påbörjade ärenden. En förvaltningsövergripande 

organisation har bildats för att utveckla en samverkansstruktur med tydligt mandat att 

arbeta utifrån målgruppen, snarare än verksamhetsgränser. Den operativa delen av 

projektet har kommit att kallas TSI-Teamet Magneten. Teamets arbetssätt är baserat på 

forskning och evidens som pekar på vikten av att arbeta systemiskt med barnet i 

centrum. Barn som riskerar att utvecklas ogynnsamt ska identifieras tidigt, familjen ska 

få stöd i ett tidigt skede där motivation till förändring finns och där möjligheten att bryta 

negativa mönster är stor. Principen är att skola och socialtjänst skapar ett magnetfält 

runt barnet och hemmet för att förstärka friskfaktorer och stöta bort riskfaktorer. 

Målgruppen är de barn där det finns en samlad oro från skola, socialtjänst och familj 

utifrån en kombination av riskfaktorerna; når inte måluppfyllelse i skolan, problematisk 

frånvaro från skolan, har ett normbrytande beteende i och/eller utanför skolan.  

 

Under året har projektet arbetat med omvärldsbevakning med bäring på både den 

operativa såväl som den strategiska nivån. De har även tagit fram ett arbetssätt och 

metod som förankrats på två pilotskolor och som från start är dokumenterat på så vis att 

den kan fungera som en handbok för implementeringsarbetet av projektet. Tillsammans 

med den centrala arbetsgruppen för sociala investeringar har projektet kommit långt 

med att ta fram en uppföljningsplan som fokuserar på kopplingen mål-aktivitet-effekt 

där specifika enkäter för uppföljning inom de tre systemen barn, familj och skola har 

tagits fram. Sammanfattningsvis ligger projektet väl i fas med vad som kan förväntas 

utav förberedelser, genomförande, uppföljning samt plan för implementering. De nya 

riktlinjerna för sociala investeringsmedel har lett till en ökad samverkan mellan 

projektet och de som är centralt ansvariga för sociala investeringar.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-09. 

Årsrapport 2021 gällande sociala investeringsprojektet tidiga samordnade insatser (TSI) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna uppföljningen 2021 gällande sociala investeringsprojektet tidiga 

samordnade insatser. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 105 Dnr KS 2019/00547 

Yttrande till länsstyrelsen över förslag om lokala 
trafikföreskrifter på väg 680 i Uddevalla kommun.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-17 att tillskriva länsstyrelsen med en begäran om 

sänkt hastighet på del av väg 680 i Ljungskile. Bakgrunden till beslutet var ett 

medborgarförslag från Anna Svensson som önskar att hastigheten på Uddevallavägen 

genom Ljungskile sänks till 50 km/h på hela sträckan Aröds korsväg i norr till avfarten 

mot Hälle i söder.  

Länsstyrelsen som beslutar om lokala trafikföreskrifter utreder om det finns behov av 

nya föreskrifter och har därför skickat kommunens ansökan till Trafikverket för 

yttrande. Trafikverket föreslår ett avslag på kommunens begäran och har redovisat skäl 

som kommunen inte sakligt kan invända mot. Trafikverkets uppfattning är att en 

hastighetsnedsättning till 50km/tim på den aktuella vägsträckan inte är motiverad. Väg 

680 är huvudled, alla anslutande vägar är reglerade med väjningsplikt eller stopplikt. De 

oskyddade trafikanterna är separerade från väg 680 då det finns en gång- och cykelbana 

som löper parallellt med väg 680. Endast två passager finns där g/c-banan byter sida av 

väg 680. Dessa passager är väl synliga, utmed hela vägsträckan återfinns belysning.  

Innan Länsstyrelsen beslutar i ärendet får kommunen yttra sig i ärendet. Kommun-

ledningskontoret har upprättat ett förslag till yttrande.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-07. 

Kommunledningskontorets yttrande, 2022-03-07. 

Trafikverkets yttrande, 2022-02-03. 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): Avslag på kommunledningsförslag till yttrande samt att 

kommunstyrelsen vidhåller den ursprungliga framställan. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla 

detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att Uddevalla kommun vidhåller den ursprungliga framställan. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 106 Dnr KS 2021/00712 

Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2021 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen ska nämnderna - inklusive kommunstyrelsen - se till att den  

interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna prövar sedan om den interna kontrollen  

som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

 

I ”Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun”, som har fastställts av  

kommunfullmäktige, anges att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att  

tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation  

kring intern kontroll upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån  

kommunens kontrollbehov. Genom att utvärdera nämndernas arbete med intern kontroll  

säkerställer kommunstyrelsen att kommunens riktlinjer för intern kontroll följs.  

Sammanfattningsvis bedöms att 2021 års arbete med den interna kontrollen sker på ett  

tillfredsställande sätt enligt beslutade riktlinjer. 

Baserat på nämndernas genomförda granskningar utifrån 2021 års internkontrollplaner  

görs bedömningen att den interna kontrollen i organisationen är god.  

Samtliga nämnders granskningar ligger diarieförda under samma diarienummer som  

detta ärende.  

 

Samtliga nämnder har fastställt sina internkontrollplaner med utgångspunkt i  

genomförda risk- och väsentlighetsanalyser. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-08 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna uppföljningen av nämndernas arbete med 2021 års internkontroll. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 107 Dnr KS 2021/00724 

Remiss från Regeringskansliet, Vägar till ett tryggare samhälle, 
SOU 2021:85  

Sammanfattning 

En remiss inkom en 10 december 2021 rörande samhällets kriminalpolitiska utmaningar 

och hur dessa kan analyseras utefter ett brottsofferperspektiv. I remissen lämnades tre 

förslag däribland att: a) Brottsoffermyndigheten bör ges i uppdrag att samordna, med 

andra relevanta aktörer, kunskapen inom brottsofferområdet, b) Socialstyrelsen bör ges i 

uppdrag att kartlägga kommunernas arbete med stöd till den som blivit utsatt för brott 

samt att arbeta fram en vägledning för att stödja kommunernas socialtjänst i detta 

arbete, c) Polismyndigheten bör ges i uppdrag att utveckla ett stöd för medarbetare vid 

utelämnande av information vid brottsanmälan samt att Polismyndigheten bör utreda 

vilka möjligheter som finns för att förmedla uppgifter till de som blivit utsatta för brott. 

Uddevalla kommun tillstryker samtliga förslag som lämnas i remissen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 2022-03-07 

Kommunledningskontorets förslag till yttrande 

Följebrev till Remiss av SOU 2021.85  

Vägar till ett tryggare samhälle Remiss av SOU 2021.85  

Vägar till ett tryggare samhälle Vol 2 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att bifalla det föreslagna remissyttrandet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 108 Dnr KS 2022/00206 

Nominering av ny ledamot i styrelsen för Coompanion 
Kooperativ utveckling Fyrbodal efter Ann Malmberg (KD) 

Sammanfattning 

Ann Malmberg (KD) har flyttat från kommunen och har meddelat Coompanion 

Kooperativ utveckling Fyrbodals styrelse att hon inte står till förfogande för kommande 

verksamhetsår. Kommunstyrelsen ska därför nominera en ny kandidat inför föreningens 

kommande årsmöte. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-23 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S) nominerar Krister Olsson (C). 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att nominera Krister Olsson (C) till ledamot i styrelsen för Coompanion Kooperativ 

utveckling Fyrbodal till och med årsmötet 2023. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 109 Dnr KS 2022/00005 

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från 
Fyrbodal 2022  

Sammanfattning 

Ordförande Ingemar Samuelsson (S) informerar om följande. 

 

 Rekryteringar av förbundsdirektör för kommunalförbundet Fyrbodal samt VD 

för Mediapoolen AB. 

 Svensk Friidrotts förbundsstyrelsens beslut om att förlägga Friidrotts-SM till 

Uddevalla år 2024. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 110 Dnr KS 2022/00004 

Information från kommundirektören 2022  

Sammanfattning 

Kommundirektör Malin Krantz lämnar information om följande. 

 

 Rekrytering av ny kommunikationschef och framtida organisering av 

kommunikationsenheten.  

 Kommunens åtgärder för att ta emot flyktingar från Ukraina. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 111 Dnr KS 2022/00002 

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning 

I förteckningar daterade 2022-03-22 återfinns de beslut som har fattats genom 

kommunstyrelsens delegering under perioden 2022-02-16—2022-03-22.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-22 

Förteckningar över delegationsbeslut, 2022-03-22 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna redovisningen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 112 Dnr KS 2022/00003 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga anmälningsärenden i förteckning daterad 2022-02-15 till handlingarna.  
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