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Sommonlröde
Plots och tid

Kommunstyrelsen
Stadshuset, Bäve, kl. 1 I : 0013:50.

[edomöter

Christer Hasslebäck (UP), Ordftirande
Jarmo Uusitalo (MP), 1:e vice ordförande
Ingemar Samuelsson (S), 2:e vice ordftirande
Mikael Staxäng (M)
Roger Ekeroos (M)
Camilla Olsson (C)
Rolf Jonsson (L)
Jonas Sandwall (KD)
Paula Berger (S) ej $ 37 p.g.a. jäv
Stefan Skoglund (S) ej $ 37 p.g.a. jäv
David Höglund Velasquez (V)
Martin Pettersson (SD)
Rolf Carlson (SD)
Ann-Charlott Gustafsson (UP)

Ijö nstgöronde ersöttore

Kenneth Engelbrektsson (S) lor Cecilia Sandberg (S) ej $ 37 p.g.a. jäv
Annelie Högberg (S) ftr Paula Berger $ 37
Niklas Moe (M) ftir Stefan Skoglund (S) $ 37
Monica Bang Lindberg (L) ftir Kenneth Engelbrektsson (S) $ 37

Ulses otl juslero

Jarmo Uusitalo
Kommunledningskont oret, 2019

Justeringens plols och tid

1

4

:

50 med ajoumering ar | |

-03 -0

1

:5 5 -12:45,

Paragrafer
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Underskrift justeronde

Jarmo Uusitalo
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och ANSLAG om jusleringens tillkönnogivonde

Kommunstyrelsen 20 | 9 -02-27
Kommunledningskontoret
2019-03-01

20t

Underskrift
ebastian Johansson
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Ersöttore

Niklas Moe (M)
Elving Andersson (C)
Monica Bang Lindberg (L)
David Sahlsten (KD)
Annelie Högberg (S)
Anna-Lena Heydar (S) ej närvarande $ 37 p.g.a. jäv
Karna Thomasdotter (MP)
Mattias Forseng (SD)
Kent Andreasson (UP)

övrigo

Peter Larsson, kommundirektör
Sebastian Johansson, kommunsekreterare
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Sommonfoltning
Följ ande förändringar ftireslås.

Följande ärenden byter plats på ftiredragningslistan.

Ärende
Ärende
Ärende
Ärende

12 behandlas som ärende 10.
13 behandlas som ärende 11

10 behandlas som ärende 12
11 behandlas som ärende 13.

Ärende 20 pädagens foredragningslista, Ansökan om sponsringfrån Uddevalla Open
Parasport om Nordisk turnering, Paraidrott-Special Olympics 2019 utgär.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa foredragningslistan med ovan nämnda ftirändringar
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Motion från Elving Andersson (G) m.fl. om en ny strategi för
enskilda avloppsanläggningar och stopp för avloppsslam på
åkrarna
Sommonfoltning
Elving Andersson (C) och Anna-Malin Björk Joelsson (C) m.fl. har inkommit med en
motion om att kommunfullmäktige beslutar om att en ny strategi ftir enskilda
avloppsanordningar ska utarbetas, bland annat med hänvisning till att fokus ska ligga på
vilka gränsvärden ftir utsläpp som ska gälla och inte vilken teknik, att en generös
tolkning ska göras avseende skäliga kostnader for åtgärder, speciellt med hänsyn till
äldre fastighetsägare med ringa avloppsmängd, samt att slam från avlopp inte ska
spridas på åkermark. Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen med hiinvisning
till samhällsbyggnadsnämndens remissvar.
Kommunfullmäktiges beslut överklagades genom laglighetsprövning och
Förvaltningsrätten i Göteborg upphävde kommunfullmiiktiges beslut genom dom
daterad 2019-01-31 eftersom att rätten fann att jäv hade ftirekommit under
kommunfullmäktiges handläggning av ärendet.
Ärendet måste därmed behandlas på nytt av kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret ftireslår kommunstyrelsen att ftireslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2018-12-12 S
307 där samhällsbyggnadsnämnden gavs i uppdrag atttafram en ny avloppspolicy som
bygger på teknikneutralitet och kretsloppsperspektiv.

Beslutsunderlog
Kommunfullmäktiges protokoll, 2017 -09 -13 $ 1 99
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-14
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017 -04-28.
Samhällsbyggnadsniimndens protokoll 20 17 -04-20 $ I 65.
Samhällsbyggnads tj änsteskrivelse 20 1 7-04-0 5.
Kommunfullmäktiges protokoll 201 6-1 1 -09 $ 280.
Motion från Elving Andersson (C) och Anna-Malin Björk Joelsson (C) 2016-10-31
Beslut

Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges uppdrag till
samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en ny avloppspolicy som bygger på
teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att skadliga ämnen från avloppsslam inte
skall spridas på åkermark
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och
garantiavtal för Komm uninvest
Sqmmonfotlning
Uddevalla kommun har fattat beslut om att godkänna bekräftelsen av
borgensförbindelse, regressavtalet och garantiavtalet med Kommuninvest ekonomisk
ftirening och dess dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB.
För att godkännande ska vara giltigt krävs den exakta formuleringen enligt
nedanstående förslag till beslut. Tidigare beslut i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige behöver därmed tas om.
Detta beslut ersätter tidigare beslut, Kommunstyrelsen 2018-10-31 $240 och
kommunfullmåiktige 2018-11-14 5273 i ärendet

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-01

.

Beslut
Kommunstyrelsen foreslår kommunfullmäktige

att Uddevalla kommun bekräftar att ingången borgensftirbindelse av den 7 maj
1993 ("Borgensforbindelsen"), vari Uddevalla kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom fcir egen skuld fiir Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
("Kommuninvest") ftirpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
ftireträda Uddevalla kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder ftir
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensftirbindelsen i ftjrhållande
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
att Uddevalla kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Uddevalla
kommun den27 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests
medlemmar regleras ftir det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensft)rbindelsen,
alltjämt gäller.
att Uddevalla kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Uddevalla
kommun den27 oktober 2011, vari Uddevalla kommuns ansvar fiir
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller
att utse kommunstyrelsens ordftirande Christer Hasslebäck och kommundirektör Peter
Larsson att ftir kommunens riikning underteckna alla handlingar med anledning av detta
beslut.
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VA-utbyggnadsplan för Uddevalla kommun
Sommonfotlning
I Uddevalla kommun pågår arbetet med kommunens VA-plan. En VA-plan är en
sammanhållen och förvaltningsövergripande VA-planering för hela kommunen. Den
består av olika handlingsplaner, som anger hur ställningstagandena i VA-strategin ska
uppfyllas. Målsättningen är att VA-planens alla delar ska vara ftirdigställda under 2019
Under december 2014 slutftirdes arbetet med kommunens VA-översikt som visar
nuläge och ftirutsättningar gällande VA-ftirsörjning i Uddevalla kommun. I december
2015 antog kommunfullmäktige Vatten- och avloppstrategi for Uddevalla kommun.
VA-strategin togs fram med utgångspunkt från VA-översikten och är styrande ftir
resterade delar av VA-planen. Under 2013-2019 har arbetet med kommunens VA-plan
pågått (och pågår fortfarande). De delar som Uddevalla valt att ha med i sin VA-plan är;

. Strategi fiir enskilda avlopp (fastställd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013)
. Handledning ftr dagvattenhantering (antagen i Samhällsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsen 2017)
. VA-utbyggnadsplan (arbete pågår)
. Förnyelseplan allmänt VA (arbete pågår)
. Vattenft)rsörjningsplan (arbete pågår)

VA-planens olika delar kommer bli ett underlag flor kommunens nya Översiktsplan
samtidigt som den ska uppfylla intentionerna i gällande Översiktsplan och
Samhällsbyggnadsstrategi. När VA-planens ska uppdateras kommer den då gällande
Översiktsplanen och relevanta strategier vara vägledadande ftir det arbetet.
VA-utbyggnadsplanen ftr tätbebyggda områden åir en del av kommunens VA-plan och
arbetet med den har pågått under 2018. VA-utbyggnadsplanens huvudsakliga syfte iir att
identifiera vilka områden, utanftir nuvarande verksamhetsområde for kommunalt VA,
som har behov av en fcirändrad VA-struktur enligt 6 $ i Lagen om allmiinna
vattentjänster.
En arbets grupp be stående av tj änstemiin från Kommunledningskontoret,
Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Västvatten har arbetat fram ett ftirslag till VAutbyggnadsplan som nu presenteras. Ett tidigare förslag till VA-utbyggnadsplan
skickades ut till berörda parter i början av september 2018 och de fick chans att yttra sig
om planen under september och oktober. Det inkom fem st. remissyttranden och de har
sammanställts tillsammans med arbetsgruppens svar.

I ftireslagen VA-utbyggnadsplan har en GlS-analys (GlS:Geografiskt
informationssystem) gjorts där man identifierade 37 områden med tät bebyggelse som
ryms inom det här arbetet. För des
har följ ande bedömningskriterier
använts:
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Bostäder i ett större sammanhang
Hälsoaspekter
Miljöaspekter

En poängmodell som bygger på de tre kriterierna har tagits fram och område för område
poängsattes. Efter genomftird poängbedömning har varje område kategoriserats enligt

ftiljande:
1. Enskilt VA-område
2. Bevakningsområde
3. Utredningsområde
4. Områden med behov av en allmän VA-försörjning
Sex områden ftireslås

tillhör kategori 4 och dessa iir Anneröd, Skaveröd, Södra

Munkeby, Kristevik, Äsen-Knarrnäs och Holma. Områdena har en ftireslagen tidplan
efter bedömning gjord av VA-huvudmannen Västvatten, där Kommunstyrelsen är
huvudansvarig ftr kommunens VA-verksamhet och ska besluta om Västvattens
investeringsplanering, eftersom frågor om vatten- och avlopp är en central del av
kommunens åtgärder ftir en hållbar samhällsutveckling och ett hälsosamt liv.

Mikael Staxäng (M), Anna-Lena Heydar (S), Camilla Olsson (C), Elving Andersson
(C), Martin Pettersson (SD), Kenneth Engelbrektsson (S), Stefan Skoglund (S) yttrar sig
i ärendet.
Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivel se 20 I 9 -0 I -22
VA-utbyggnadsplan ftir Uddevalla kommun, daterad 2019 -01 -22
Översiktskarta till VA-utbyggnadsplan ftir Uddevalla kommun, daterad 2019-01-22
Områdesbeskrivningar till VA-utbyggnadsplan ftir Uddevalla kommun, daterad
20t9-0t-22
Sammanställning av remissyttranden över ftirslag till VA-utbyggnadsplan för Uddevalla
kommun, daterad 2019 -01 -22
Yrkonden
Camilla Olsson (C): bifall till ftrslaget i handlingarna samt ytterligare en beslutssats
som lyder ftiljande: Att VA-utbyggnadsplanen kan behöva omarbetas med anledning av
kommunfullmäktiges beslut att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en
ny avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretslopp och att skadliga ämnen från
avloppsslam inte skall spridas på åkermark.
Martin Pettersson (SD): bifall till Camilla Olssons (C) yrkande.
Kenneth Engelbrektsson (S): bifall
Olssons (C) tilläggsyrkande.
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Propositionsordning
Ordftirande ställer proposition på ftirslaget i handlingarna och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det. Ordförande ställer dåirefter proposition på
Camilla Olssons (C) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med det.

Beslul
Kommunstyrelsen beslutar

att

anta VA-utbyggnadsplan

fiir Uddevalla kommun, daterad 2019-01-22

att VA-utbyggnadsplanen kan behöva omarbetas med anledning av
kommunfullmåiktiges beslut att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en
ny avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretslopp och att skadliga åimnen från
avloppsslam inte skall spridas på åkermark
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Tillgång till bad under byggnationen av Framtidens bad,
revidering av beslut om placering
Sommonfottning
Kommunfullmäktige har beslutat att Uddevallas nya badhus/simhall ska placeras på
samma plats som nuvarande Walkesborgsbadet. Detta innebiir att nuvarande bad måste
rivas under tiden som det nya byggs. För att tillgodose skolans och simidrottens behov
av simhall under byggtiden har kommunfullmäktige uppdragit åt kultur- och
fritidsnämnden att beställa projektering av tillf;illigt bad på Landbadet. För detta har
anslagits 30 mkr i investeringsbudget, samt kompensation till kultur- och
fritidsnämnden för avskrivningskostnaderna.
Placeringen av den tillfiilliga anläggningen på Landbadet har visats sig innebära vissa
svårigheter, bl.a. med avseende pä att kommunen inte äger marken.

Kommunledningskontoret har därftir tagit fram ett forslag om ändring av fullmäktiges
beslut om placering. Samtidigt ftireslås, med anledning av det kommer att krävas
skyndsam handläggning, att kommunstyrelsen övertar ansvaret ftir att det tillftilliga
badet kommer till stånd. Kommunstyrelsens arbete ska bedrivas med grund i den
behovsanalys som kultur- och fritidsnämnden framtagit. Kommundirektören har låtit
inventera lämplig, kommunalt ägd mark ftir placering av en hall med bassäng,
altemativt placering av en bassäng i någon befintlig, i ftirsta hand kommunalt ägd
byggnad. Flera möjliga alternativ finns framtagna ftir fortsatt utredning.
Kommundirektören har utsett kommundirektörens ledningsgrupp till styrgrupp ftir
projektet samt en ftirvaltningsövergripande arbetsgrupp. Styrgrupp, projektägarskap och
projektledning kommer att spegla organisationen ftir det permanenta badet.

Martin Pettersson (SD), Annelie Högberg (S), Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang
Lindberg (L), och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet.
Kommundirektör Peter Larsson föredrar ärendet under sammanträdet.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 | 9 -02-0 5
Kommunfullmäktiges protokoll 201 8-06-1 3 $ 170.
Kultur- och fritidsftirvaltningens utredning, tillftilligt bad i Uddevalla, 2018-01-22.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll
Kommunstyrelsen

{ffi:

2019-02-27

Forts. $ 33

Beslut
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att ändra kommunfullmäktiges beslut 2018-06-13 $ 170, ftirsta att-satsen, till:
att uppdra åt kommunstyrelsen att svara ftir att behov av simhall under byggtiden av
framtidens bad tillgodoses.

Prolokollsonleckning
Ledamötema från S ocialdemokraterna och Vänsterpartiet noterar ftilj ande anteckning
till protokollet.
Med tanke på nuvarande bads dåliga skick, vill vi att man dvenfortsdtter utreda
Landbadet som alternativ till tillftiiligt badftr att inte riskera tappa tid ochJörsena nya
badhusbygget i centrum.
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Ansökan från föreningen Reinos vänner - Bohusläns
cirkussällskap om bidrag till uppförandet av Girkuskvarnen

i

Grohed
Sommonfottning
Den ideella ftireningen Reinos vänner Bohusläns cirkussällskap har inkommit med
ansökan om bidrag om I mkr. Cirkuskvarnen är en byggnad i vilken det ska kunna
bedrivas verksamhet i form av cirkusträning ftr framför allt barn och ungdomar året
runt. Bygglov och startbesked är beviljat för projektet.
Föreningen har i ansökan bifogat en finansieringsplan. Av denna framgår att
Arvsfonden beviljat 5 mkr. Vidare har ftireningen beviljats medel for ftirstudie om 200
tkr från Västra Götalandsregionen. Ansökan har gjorts till Boverket om I mkr och
foreningen avser att ansöka om 1 mkr hos Thordönstiftelsen.
Projektet är beräknat till totalt 8,8 mkr i ansökningshandlingarna. Vid kontakt med
kommunen efter det att ansökan inlämnats har ftireningen muntligen meddelat att man
bedömer att det är tillräckligt med 8,0 mkr totalt och att ansökan till kommunen
omfattar 1,0 mkr. Vad gäller framtida driftkostnader har ft)reningen meddelat att den
inte kommer attvara beroende av framtida driftstöd från Uddevalla kommun.
Kommunstyrelsens presidium har uttryckt att man ställer sig positiv till uppftirande av
en cirkusbyggnad i Uddevalla kommun och att ansökan därför bör beviljas. Presidiet
vill samtidigt betona att kommunen inte är beredd att äIa sig något ansvar för framtida
driftkostnader utöver det system ftir bidrag till ftireningar som finns i kommunen.
Christer Hasslebäck (UP) och Martin Pettersson (SD), Ingemar Samuelsson (S), Mikael
Staxåing (M), Rolf Jonsson (L), David Höglund Velasquez (V), Jonas Sandwall (KD),
Camilla Olsson (C), Annelie Högberg (S) yttrar sig i ärendet

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-1 4.
Ansökan från Föreningen Reinos vänner Bohusläns cirkussällskap.
Föreningsstadgar.
Historisk beskrivning av ftireningen.
Förteckning över styrelsen.
Kultunådet 2017, rapport professionell samtida cirkus, utdrag.
Pressutskick, arvsfonden.
Aktuell status och finansieringsplan
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Yrkonden
Martin Pettersson (SD): avslag till ftirslaget i handlingama.
Christer Hasslebäck (UP), Rolf Jonsson (L), Mikael Staxäng (M), Camilla Olsson (C)
bifall till frirslaget i handlingarna med iindringen upp till l miljon kronor i den första
ftireslagna beslutssatsen.

David Höglund Velasquez (V), Ingemar Samuelsson (S): bifall
(UP) m.fl. ändringsyrkande.

till

Christer Hasslebäcks

Proposilionsordning
Ordftirande ställer proposition på ftirslaget i handlingarna med sin egen ändring mot
Martin Petterssons (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
ftirslaget i handlingarna med ändringen.
Beslut
Kommunstyrel sen föreslår kommunfullmäkti ge bes luta

att bevilja Föreningen Reinos vänner Bohusläns cirkussällskap upp till 1 mkr ftir
uppftlrande av Cirkuskvarnen i Grohed och avsätta medel ftir ändamålet,
att ovan beslut gäller under forutsättning att foreningen kan uppvisa en
finansierings grad som säkerstäl ler proj ektets genomförande,

att meddela ftireningen att kommunen inte avser att bidra till framtida driftkostnader ftir
anläggningen på annat sätt iin vad som ryms inom ramen ftir kommunens ordinare
system ftr bidrag till fiireningar,
Kommunstyrelsen beslutar

att, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansökan, delegera till
kommundirektören att efter samråd med ftireningen fastställa en utbetalningsplan
Reservotion

Martin Pettersson (SD) och Rolf Carlson reserverar sig mot beslutet med följande
motivering.
För var miljon som vi frikostigt skdnker ökar det belopp som framledes skall sparas in.
Vår farhåga dr att besparingen då kommer att ske inom skola, omsorg och liknande
utgiftsområden som utgör lccirnan i den kollektiva vcilfrirden. Av den anledningen sdger
vi alltså Nej redan idag.
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Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2019
Sommonfotlning
En sammanställd budget görs i syfte att få en helhetsbild av kommunkoncernen för
kommande år. Den sammanställda budgeten utgör grunden for den ekonomiska
uppftiljningen under 2019. Den sammanställda budgeten utgår från flerårsplanen20192021 som beslutades av kommunfullmäktige i juni. Den revideras med tillkommande
beslut under resten av året samt uppdateras med prognosen från senaste delårsrapport.
Den består även av nåimndernas och ftiretagens inrapportering i slutet av 2018.
Följande förändringar har skett av flerårsplanen som kommunfullmäktige antog i juni:

. Korrigering har skett fcir 2018 års resultatprognos från senaste delårsrapport
. Justering av låneskuld till f<iljd av lägre investeringar
. De finansiella kostnaderna och intäkterna har korrigerats ft)r effekterna av en lägre
låneskuld
. Omräkning av nämndernas kommunbidrag från fast till löpande pris, kompensation ftir
löneökning lärare 2}lS,justering av effekter på grund av nya riktlinjer ftir internhyror,
utökning av barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag ft)r att anordna
gymnasieutbildning for asylsökande ungdomar samt utökning av kommunstyrelsens
kommunb idrag avseende proj ektmedel för områdesplan B äveån.
.Uppdragen ftir nämnderna har ersatts med samverkansmajoritetens nya uppdrag

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-13 om en preliminär låneram pä4170 mkr ftir
kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalftirbund ftir 2019. Till ftiljd av
lägre investeringar 2018 kan låneramen sänkas till4 018 mkr.
För mer information hänvisas till Flerårsplan2019-2021 med sammanställd budget
20t9.

Martin Pettersson (SD) och Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet.
Beslulsunderlog
Flerårsplan 2019 -2021 med sammanställd budget 20 1 9
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-06
Beslut

Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa budget ftir år 2019 med angivna kommunbidrag ftir kommunfullmäktige,
kommunstyrelse samt nämnder på totalt 3 403,6 mkr,
att fastställa flerårsplan för åren 2020 -2021inkl. preliminära kommunbidrag på totalt
3 353,7 mkr, respektive 3 370,6 mkr,
att upphäva 4:e att-satsen i komm
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att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplaning inom en låneram på 4 018 mkr
för kommunen, kommunens bolag och stiftelser för fu 2019.
Deltqr ej i beslut
Martin Pettersson (SD) och Rolf Carlson (SD) avstår fran att delta i beslutet.
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Sommonfottning
Demokratiberedningen ansvarar ftir att bereda ärenden om utveckling och samordning
av kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande samrådsorganens
genomfiirande och utveckling, ansvara ftir och utgöra jury ftir Uddevalla kommuns
demokratipris samt att initiera demokratiprojekt. I verksamhetsberättelsen beskrivs vad
som är gjort inom ramen ftir beredningens ansvarsorffåde under 2018

Beslulsunderlog
Demokratiberedningens protokoll, 20 19 -02-0 |
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 201 9-01 - 1 5
Verksamhetsberättelse 20 1 8 ftir demokratiberedningen, 2019 -01 -l 5
Sammanställning medborgarftirslag 2017 ,20 1 9-0 I - 1 5

Beslul
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmiikti ge

att godkänna informationen
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Förlängning av undertecknat marköverlåtelseavtal Facklan

1

Sommonfollning
Uddevalla kommun skrev är 2011 ett markanvisningsavtal med Riksbyggen vilket gav
dem ensamrätt att undersöka möjligheten att upprätta detaljplan for kvarteret Facklan.
Riksbyggen fullgjorde sina ftirpliktelser, däribland upprättande av detaljplan. När
detaljplanen2014 vann laga kraft skrevs ett marköverlåtelseavtal för den första etappens
genomftirande.
Äret därpå tecknades avtal ftjr andra etappens genomftirande och under 2015 och2016
genomfördes byggnation på de båda etapperna. De två första byggnaderna står nu klara
och de 57 lägenheterna är alla sålda.
I januari 2017 godkändes marköverlåtelseavtalet ftir tredje och sista etappen av
kvarteret Facklan vilken planeras att inrymma tre byggnader med totalt ca 80
lägenheter. Byggnadsskyldigheten i marköverlåtelseavtalet innebär att två av tre
bottenplattor ska vara fiirdigställda senast 2018-06-30. SBN beviljade bygglov vilket
överklagades av boende i området och sedan upphävdes av Länsstyrelsen. En ny
bygglovsansökan lämnades in i april månad 2018 vilken också överklagades av boende
i området. Denna gång avslog Låinsstyrelsen överklagan i beslut 2018-10-09.
Överklagandeprocessen har varit lang och Riksbyggen har därft)r tidigare bett om
förlängning av byggnadsskyldigheten och i beslut i KF 2018-06-13 fått denna forlängd
till 2019-06-30. Överklagandeprocessen är nu helt avklarad och Riksbyggen önskar nu
ytterligare 9 månaders ftirlängning av byggnadsskyldigheten till 2020-03-31.
En sådan ft)rlängning skulle innebära ett avsteg från markanvisningspolicyn med nio
månader då denna bara medger förlängning med ett år.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019 -02-07
Tilläggsavtal II
Tilläggsavtal
Marköverlåtelseavtal
Beslut

Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna tilläggsavtalet och ftrlänga byggnadsskyldigheten till 2020-03-31
Jöv
Anna-Lena Heydar (S), Stefan Skoglund (S), Kenneth Engelbrektsson (S) och Paula
Berger (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
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Arbetet med politiskt blocköverskridande riktningar mot
Uddevallas Vision
Sommonfqltning
Kommunfullmäktige fattade beslut om Översiktsplanens fem riktningar i februari2019.
Dessa fem riktningar ska utgöra grunden i Översiktsplanen och samtidigt utgöra en
koppling mellan den långsiktiga visionen och den strategiska planen som antas varje
mandatperiod. I samband med Samverkansmajoritetens arbete med kommunens vision,
Strategisk plan och Kommunfullmäktiges styrkort har det ftlreslagits redaktionella
ändringar.
I fyra riktningar har Uddevalla ersatts av Uddevalla kommun
I riktningen, I Uddevalla kommun utvecklar vi vårt samhälle tillsammans har "vårt"
ersatts med "ett tryggt"
I riktningen I Uddevalla kommun bedrivs en trygg och god utbildning inför framtiden
har "trygg och god" ändrats till "god och trygg"
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) och Mikael Staxäng (M) yttrar
sig i ärendet

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse

20 I 8-02- 1 8

Beslul
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta foljande riktningar ftir att ftira Uddevalla i riktning mot visionen:
- Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region.
- I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans.
- I Uddevalla kommun bedrivs en god och trygg utbildning inför framtiden.
- Uddevalla kommun erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer där gamla och nya
miljöer möts och samspelar.
-Uddevalla är en kustkommun som tar varapävattnets potential
Prolokollsqnteckning
Ledamötema från

So

cial demokraterna

o

ch Vänsterpartiet noterar ftilj ande anteckning

till protokollet.
Socialdemolvaterna och Vrinsterpartiet har deltagit i det arbete som lett fram till de fem
föreslagna inriktningarna. Med det fdrdiga resultatet kan vi konstatera att en vdllovlig
arbetsmodell inte nådde fram till ett önskat resultat. Förslaget saknar inriktning mot det
hållbara samhallet både vad gdller Klimat/Milja och Livslcvalitetsfrågorna.
Översiktsplanen riskerar darfr;r att bli ett verktygfri från kopplingar till kommunens
övergripande Vision och Strategisk plan. Om det fortsatta arbetet skall bli
ngarna omarbetas eller rindras så att de
framgångsrikt behöver de fem inri
dokument
harmoniserar med övri over
Utdragsbestyrkande
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Vision för Uddevalla kommun
Sommonfqtlning
Utifrån Riktlinjer for styrning och ledning i Uddevalla kommun fastställer
Samverkansmajoriteten Uddevalla kommuns vision. Visionen är ett långsiktigt
strategiskt styrdokument framarbetat av samtliga partier representerade i Uddevalla
kommunstyrelse. Uddevalla kommuns vision avser alla kommunens invånare,
kommunens ftiretagare och gästande turister.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-18

Vision
Beslut
Kommunstyrelsen ft)reslår kommunful lmåikti ge

be

sluta

att fastställa Uddevalla kommuns vision
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Strategisk plan 2019-2022
Sqmmonfotlning

Samverkansmajoriteten, Moderatema, Uddevallapartiet, Kristdemokraterna, Centern,
Liberalerna och Miljöpartiet har tillsammans arbetat fram en strategisk plan lor
mandatperioden 20 1 9-2022.
Arbetet har tagit sin utgångspunkt i Vision ftir Uddevalla kommun, framarbetadav
samtliga partier representerade i Uddevalla kommunfullmäktige. Den strategiska
planen innehåller kommunens vision, samverkansmajoritetens politiska plattform, fem
riktningar, 17 övergripande strategier,25 mätbara mått samt kommunfullmåiktiges
styrkort 2019-2022.
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) och Martin Pettersson (SD)
yttrar sig i ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-08
Strategisk plan 20 19 -2022
Kommunfullmäktiges styrkort 2019 -2022
Uddevalla kommuns vision
Beslut
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa

strate gi sk plan 20 |

9

-2022 med kommunfullmäkti ges styrkort

20 I 9 -2022

Deltor ej i beslul
Ingemar Samuelsson (S), Paula Berger (S), Stefan Skoglund (S), Kenneth
Engelbrektsson (S), David Höglund Velasquez (V), Martin Pettersson (SD) och Rolf
Carlson (SD avstår från att delta i beslutet.
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Revidering av riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla
kommun
Sqmmonfotlning
Samverkansmajoriteten, Moderaterna, Uddevallapartiet, Kristdemokraterna, Centern,
Liberalerna och Miljöpartiet har tillsammans arbetat fram en strategisk plan med
kommunfullmäktiges styrkort ftir mandatperioden 20 19 -2022.

I samband med processen kring strategisk plan med kommunfullmäktiges styrkort har
även en revidering pågått av kommunens styr- och ledningssystem vilken anpassats och
synliggörs i riktlinjer ftir styrning och ledning. Detta har bland annat inneburit att
utvecklingsperspektiv, övergripande mål och prioriterade områden byts ut mot

riktningar och övergripande strategier. Riktningarna utgör grunden i översiktsplanen
och innebär en koppling mellan den långsiktiga visionen och den strategiska planen som
antas varje mandatperiod.
Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-18
Förslag till reviderade riktlinjer ftir styrning och ledning
Beslut

Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa ft)reslagna ändringar i riktlinjer ftir styrning och ledning
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Medborgarförslag från Ulf Andersson om nytt resecentrum
Sqmmonfoltning
Ulf Andersson har inkommit med ett medborgarftirslag som innebär att ett nytt
resecentrum skapas genom att terminaler for fiän- och regionbussar byggs i direkt

anslutning till centralstationen. Från änden av terminalen byggs en linbana till
Kampenhof dåir stadsbussarna fortsatt utgår från. Alternativt kan en pendelbuss gå
mellan Kampenhof och centralstationen. Ytan för nuvarande bussterminal kan då ge
plats för ett kulturhus så att gräsytan bevara framför museet.
Frågan om resecentrum har utretts under en längre tid. Samtliga utredningarhar påvisat
fördelar med att flytta centralstationen österut, närmare centrum och att kopplingen till
stadsbussama skapas genom nya hållplatslägen under järnvägsviadukten på
Västerlånggatan. En flytt av Kampenhofsterminalen, vilken ur ett resenärsperspektiv har
ett mycket bra läge i stadens centrum, skulle skapa resandeforsämringar for
bussresenärerna genom låingre restider och såimre bytesmöjligheter. Då flertalet
resenärer i region- och landsbygdsbusstrafiken inte har centralstationen som målpunkt
innebär detta att i stort sett all denna busstrafik ändå måste ledas via Västerlånggatanl
Kampenhof for på-iavstigning. Detta medftir attnya ytor ft)r hållplatser och resenärer
måste skapas i detta område och att en restidsftirlängning skulle uppkomma för
bussresenärerna vilket ger negativa effekter på resandet.

En busskyttel mellan Kampenhof och centralstationen har prövat under flera år men
med dåligt resultat. Anledningen konstaterades vara att avståndet mellan målpunkterna
har nackdelen att upplevas långt att gå men samtidigt ftir kort ftir att invänta en
busstransport om denna inte står på plats och erbjuder en omedelbar avgång.
Skyttelftirsöket hade därför mycket få resande. Någon form av automatiserad
transportform, såsom spårbilar, linbana eller autonoma bilfordon skulle kanske kunna
vara en lösning på detta transportbehov. Gemensamt för dessa lösningar är att dock att
det ftir närvarande finns relativt få tilliimpningar och därmed ingen ftirdig
standardlösning som enkelt kan användas. Teknikutveckling och anpassningar ftir
lokala behov måste göras vilket innebär höga kostnader och en ekonomisk risk ftir
framtida drift osv.

Ett stadsutvecklingsarbete har nu påbörjats i Uddevallas centrum vilket omfattar hela
området från centralstationen, Kampenhof och bägge sidor kring Bäveån. Målsättningen
är att skapa en ny hållbar stadskärna med plats for såväl boende som verksamheter.
Kollektivtrafiken kan då sättas i sammanhang och planeras i samklang med stadens
utveckling. Det regionala perspektivet och stadsutvecklingen kopplas samman. Med
utgångspunkt från detta arbete kan frågan om resecentrum och de kollektiva
transporterna utvecklas vidare i samverkan med berörda fastighetsägare och andra
berörda.
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Frågan om kollektivtrafikens utformning och utveckling i Uddevalla tätort behandlas
även inom ramen ftjr en kollektir,trafikplan som nu arbetas fram tillsammans med
Västra Götalandsregionen. Uddevalla har pekats ut som ett av regionens s.k.
pendlingsnav vilket innebiir att betydelsen av att stadens koppling till det regionala
resandet kommer att lyftas fram.

Kommunledningskontoret anser att frågan om resecentrum skall kopplas till
stadsutvecklingsarbetet och till resultat från utredningar om kollektivtrafikens
utveckling.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tj åinsteskrivel se 20 I 9 -0 l -29 .
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-28 $ 73.
Kommunledningskontorets tjiinsteskrivelse 20 1 8-03-0 1 .
S amhäll sbyggnadsnämndens protoko ll 20 | 8 -02 -22 5 52.
Samhällsbyggnads tj änsteskrivelse 20 I 8 -0 I -22.
Kommunfullmäktiges protokoll 2017 -12-13 $ 355.
Medborgarftirslag från Ulf Andersson 2017 -12-04.

Beslul
Kommunstyrelsen beslutar

att med hiinvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse

anse

medborgarftirslaget besvarat.
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Verksamhetsberättelse 2018 för kommunstyrelsen
Sommonfotlning
Kommunledningskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2017 .
Verksamhetsberättelsen innehåller ekonomiskt utfall för verksamheterna och
uppfölj ning av kommunstyrel sens och kommunful lmäkti ges styrkort.
Kommunstyrelsen visar en positiv budgetavvikelse på 4,2 mkr. Kostnaderna uppgår till
392,7 mkr mot budgeterade 370,7 mkr. Intäktema uppgår till 159,5 mkr mot
budgeterade 133,3 mkr, awikelsen avser subventionerade anställningar som också
medför högre utfall på kostnadssidan vad gäller löner. Flera avdelningar och
verksamheter uppvisar positiva ekonomiska awikelser. Dessa begränsas av kostnader
ftir översiktsplan, ökade Microsoftlicenser och Stadsutvecklingsprojektets negativa
budgetavvikelse.
Verksamhetsområde,
belopp i mkr

lntäkter

Kommunbidrag

Kostnader

Resultat

Resultat

2018

2017

Kommunstyrelsen, politisk
styrning

0,0

-25,7

30,2

4,5

1,8

Kommunledningskontoret

159,4

-317,3

159,4

1,6

3,2

Räddningstjänsten

0,0

-49,7

47,9

-1,9

0,0

summa

159,5

392,7

237,4

4,2

5,0

Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S), Christer Hasslebäck (UP) och David
Höglund Velasquez (V) (UP) yttrar sig i ärendet

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -02-07
Verksamhetsberättelse 20 1 8 ftr kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna verksamhetsberättelsen
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Finansiering av kommunens deltagande i arkitekttävlingen
Europan 15
Sommonfotlning
Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat in en intresseanmälan om att få delta i den
europeiska arkitekttävlingen Europan 15. Uddevalla kommun har blivit utvald som en
av sju svenska kommuner och har nu möjlighet att delta i tävlingen. Området som
anmäldes var Dalaberg och Hovhult inklusive angränsande delen av Bulid.
Europan är en europeisk tävling för arkitekter under 40 är, som genomftirs vartannat år
Europan startade 1987 och är nu inne i sin 1 5:e tävlingsomgång. Temat för denna
omgång är "den produktiva staden".
Kostnaden ftir att delta i Europan uppgår till ca 1,1 miljoner kr och ska utbetals med
halva beloppet är 2019 och resterande del är 2020. Samhällsbyggnadsnämnden
beslutade 2019-01-24 att delta i tävlingen. Nämnden saknar finansiering for
deltagaravgiften, bl.a. på grund av osiikerhet angående de statliga medel ftir integration
som tidigare aviserats, men som till stor del uteblir på grund av ny statsbudget.
Kommundirektörens bedömning är att projektet är angeläget ur ett
kommunövergripande perspektiv och att det därftir åir motiverat att kommunstyrelsen
bekostar anmälningsavgift en.

Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet.
Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-14.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019 -01 -24 S 3 4.
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse 20 I 9-0 I - 1 6.
Handbok Europan

Yrkonden
Martin Pettersson (SD): avslag till ftirslaget i handlingama
Proposilionsordning
Ordförande ställer proposition på ftirslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ftirslaget i
handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att svara för kostnaden för kommunens deltagande i Europan 15 om maximalt
att finansiering ska ske via komm
Justerandes signatur
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Reservqlion
Martin Pettersson (SD) och Rolf Carlson (SD) ressrverar sig mot beslutet med följande
motivering.
Arkitehmvlingar rir synnerligen stimulerande och lteativa då man slipper att tdnka på
saker såsom rådighet över marken, projektekonomi, medborgardialog eller att det ens
cir produktions te lmi skt möj ligt att konstruer a.
Men det blir trimligen problematiskt nrir man sammanblandar denna tcivlingslust med
det reella arbetet med att bryta utanforskapet.

Ndr kommuninvånarna i våra nona stadsdelar blir varse om att detta trivlingsbidrag
aldrig kommer att bli verklighet med hrinvisning till ekonomi och andra tekniska
komplikationer kommer fi)rtroendet /i;r vårafolkvalda politiker att Jii sig en lccinnbar
törn.
Vi Sverigedemolvater vill på riktigt bryta utanforskapet samt verkafor en anpassning
till det Svenska samhrillet. Vi vill darfi;r, efter en medborgardialog med
kommunnivåerna i våra nowa stadsdelar, påbörja ett rihigt arbete med grund i faktisk

projehbudget.
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Reviderad fördelning av statsbidrag för nyanländas etablering
Sommonfottning
Uddevalla kommun har haft ett organiserat flyktingmottagande i över 30 år. Merparten
av denna tid har det samordnande ansvaret legat på socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslöt 2012-12-12, attflytta det samordnande ansvaret ftir
nyanlåindas etablering till kommunstyrelsen fr.o.m. 2013-01-01. I samband med detta så
inftirdes ett nytt arbetssätt. Den schablonersättning som kommunen erhåller till insatser
ftir att påskynda den nyanländes etablering, ftlrdelas under året ut till ntimndema genom
en procentuell ftirdelning. Hur stor den procentuella andelen är, baseras på vilken
nåimnd som ansvarar för att genomftira de specifika insatserna. Det är insatser som; att
tillhandahålla bostäder till kommunanvisade, att tillhandahålla utbildning i svenska
språket till vuxna, att ge dialogbaserad samhällsinformation på modersmålet till vuxna,
samt att ge särskilda insatser ftir att underlätta barns etablering.

Ar

2017 genomforde kommunstyrelsen en översyn av denna fördelningsmodell.
Samtidigt beslöt kommunstyrelsen att ge kommundirektörens ledningsgrupp ansvaret
ftir att årligen följa upp, och vid behov ftlrslå ft)rändringar i ftirdelningsmodellen till
kommunstyrelsen. Fördelningsmodellen justerades ftjrra året 2018 p.g.a. att vi fick en
extra höjd ersättning när regeringen inforde Utbildningsplikt ftir nyanlända med låg
utbildningsbakgrund. Höjningen gick till vuxenutbildningen, vilket innebar 2 Yo extra
till bam och utbildningsnämnden (BIIN). Då schablonersättningen har höjts ytterligare
är 2019, p.g.a. utbildningsplikten, så foreslås även denna gång att höjningen går till
vuxenutbildningen. Det innebär ytterligare 2%till BUN, som totalt blir 64%.

Om vi inte hade fått extra ftir utbildningsplikten så hade schablonen idag varit 131 200
efter den årliga prisjusteringen. Med de 1 1 400 extra de sista två åren (4 800 år 2018
och 6 600 år 2019), så är nu schablonersättningen 142 600 ftir alla 0-64 är.
Schablonersättningen utbetalas ftir varje enskild person en gång i kvartalet under en
period av två år. För personq över 65 år är ersättningen 82 100.

Kommundirektörens ledningsgrupp har behandlat ärendet 2019-01-29 och förslår
kommunstyrelsen att revidera den procentuella ftirdelningen till: barn och
utbildningsnämnden 64 yo, socialnämnden 18 o/0, kommunstyrelsen 15 oÄ, samt kultur
och fritidsnämnden 3 oÄ

Beslutsunderlog
Arbetsmarknads-och Integrationsutskottets protokoll, 2019 -02-13
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-01 -23
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Beslul
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna revideringen av Uddevallas ftirdelningsmodell för nyanliindas etablering
att fastställa ny fordelning av den schablonersättning som beskrivs i $ 10 och $ I 1 i

ersättningsflorordningen till barn och utbildningsnämnden 64 oÄ, socialnämnden l8
kommunstyrelsen 15 yo, kultur och fritidsnämnden 3 oÄ
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Dnr KS 2018/00573

Budget för Fyrstad flygplats AB är 2018 och 2019 (täckning av

förluster)
Sommonfotlning
När en kommun ger stöd till en flygplats ska EU:s statsstödsregler beaktas. Av de
kommunala besluten om stöd ska det framgå på vilken grund kommunen fattar beslut
om stöd. Hittills har stödet till Fyrstads Flygplats AB ingått i kommunstyrelsens budget
utan att särskilt beslut fattats, vilket nu måste göras både ft)r det utbetalade stödet 2018
och det budgeterade 2019.
Fyrstads Flygplats AB (FFAB) har i dagsläget mindre än200 000 passagerare per år
varftir stöd till flygplatsen ska ges med tillämpningen av regelverket i
gruppundantagsftirordningen - kommissionens förordning (EU) nr 65112014 (GBER)
För 2019 uppgår ägarkommunernas verksamhetsanslag ft)r täckning av ftirluster till
totalt 4,2 miljoner kr. Trollhättans Stad anslag uppgår till2 142 000 kr, Vänersborgs
anslag till924 000 kr, Uddevalla kommun till 840 000 kr och Lysekils kommun t1ll294
000 kr.
För 2018 uppgår ägarkommunernas verksamhetsanslag for täckning av förluster till
totalt 4,2 miljoner kr. Trollhättans Stads verksamhetsanslag till2 268 000 kr,
Vänersborgs kommun 924 000 kr, Uddevalla kommun till 756 000 kr och Lysekils
kommun till252 000 kr.

Trollhättans Stad åberopar Kommissionens ftirordning (EU) nr 65112014
(gruppundantagsftirordningen), av den 17 juni 2014 genom vilka kategorier av stöd
fiirklaras ftirenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget,
artikel 56 a). Verksamhetsanslaget för täckning av ftirluster från ägarkommunerna är
ftirenligt med statsstödsreglerna.
Trollhättan Stad har beslutat att bevilja 4,2 miljoner kr ftir täckning av förluster ftir 2018
och 4,2 miljoner kr for täckning av ftirluster för 2019 som utbetalande myndighet till
Fyrstads Flygplats AB.
Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -02-05.
Komplettering till budget för Fyrstads flygplats AB år 2019.
Bilaga A, underlag till kommunernas beslut.
Kommunstyrelsens i Trollhättan protokoll 2019-0I-23 S 29.
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Beslul
Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja 7 56 tkr till Fyrstads Flygplats AB fiir täckning av ftirluster

20 I 8,

att bevilja 840 tkr till Fyrstads Flygplats AB ftir täckning av fiirluster ftir 2019,
att medlen överförs till Trollhättans kommun som ansvarar ftir utbetalning till Fyrstads
Flygplats AB och som gör bedömningen av att samtliga villkor i kommissionens
ftirordning eir uppfyllda.
ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens forordning (EU) nr
65112014 av den l7 juni 2014 genom vilka vissa kategorier av stöd ftirklaras ftlrenliga

att stödet

med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i ftirdraget, artikel 56 a)
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Dnr KS 2O18/OO807

Ansökan om sponsring från Ljungskile Segelsällskap för öppet
VM för klasserna RS Tera Sport och RS Tera PRO sam
klassmästerskap för RS Aero 2019
Sqmmonfoltning
Ljungskile Segelsällskap har inkommit med en ansökan om sponsring avseende RS
Tera VM i Ljungskile2019. Ungdomstävling for älder 9-I7 år samt öppen tävling ftir
alla åldrar diir män och kvinnor tävlar tillsammans i samma klass. Det är ftirsta gången
enligt ansökan som ett världsmästerskap i segling arrangerats av en ft)rening i
Uddevalla kommun. Eventet kommer att bli ett Miljömiirkt Event (hsr.se/miljomarktevent). Antal deltagare är ca 130 och antal besökare beräknas till ca 500.

Är 2018 arrangerade Ljungskile Segelsällskap Öppet SM för dessa klasser samt
klassmästerskap for RS Aero. Uddevalla kommun sponsrade tävlingarna är 2018 med
25 000 kronor.

Med beaktande av kommunens riktlinjer för sponsring ftireslås att kommunstyrelsen
sponsrar Ljungskile Segelsällskap med 75 000 kronor ftir eventet.

Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 2019 -02-05, Dnr KS20 1 8/807
Ansökan från Ljungskile Segelsällskap 20 I 8- 1 I - 1 8, Dnr KS201 8/807
Avtal mellan Uddevalla kommun och Ljungskile Segelsällskap 2019-02-05

Yrkqnden
Martin Pettersson (SD): bifall till ftirslaget i handlingarna.
Beslul
Kommunstyrelsen beslutar

att sponsra Ljungskile Segelsällskap med 75 000 kronor
upprättat avtal.
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Dnr KS 2018/00768

Ansökan om sponsring från Uddevalla Open Parasport om
Nordisk turnering, Paraidrott-Special Olympics 2019
Sommonfotlning
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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Dnr KS 2O18/OO788

Val till Iedamot i mellankommunal kustzonplanering
Sommonfqttning
Kommunstyrelsen har aff utse ledamot i ftirbundet Mellankommunal Kustzonplanering.
Christer Hasslebäck (UP) nominerar Jarmo Uusitalo (MP).
Beslul
Kommunstyrelsen beslutar

att utse Jarmo Uusitalo (MP) till Uddevalla kommuns ledamot i Mellankommunal
kustzonplanering
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Dnr KS 2018/00567

s50

Begäran om planbesked för Utby 5:8
Sommqnfottning
Ägaren

till

fastigheten Utby 5:8 har inkommit med begäran om planbesked, se bilaga I

Ansökan avser att ändra befintlig detaljplan 1485K-P0714 upprättad2}}7, se bilaga 2,
för del av fastigheten Utby 5:8. Gällande detaljplan anger den aktuellafian som allmän
platsmark parkering. Sökanden vill ändra ändamålet till bostadsändamåI.
På området finns både servitut upplåtet för parkeringsändamål samt parkeringar som
vägföreningen Utby ga:21 har rätt att nyttja. Sökanden avser att ersätta den ena
parkeringsytan genom att flytta den västerut till av sökanden ägd fastighet. Ytan har
ändamålet parkering i gällande detaljplan. Den andra parkeringsytan flyttas söderut.
Den ytan ägs inte av sökanden utan är upplåten till Utby ga:21 och har ändamålet väg.
Utby ga:21har inte biträtt ansökan.
Det kan vara besvärande i en eventuellt kommande planprocess att sökanden och

vägftireningen har olika uppfattningar.

Utby 5:8 Holma 1:2 ligger inom kustzonen vilken enligt Miljöbalken 4 kap utgör
riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden samt friluftsliv och ska därftir
skyddas. Exploateringar får endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt
skadar områdets natur- och kulturvärden
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och Planeringsavdelningen.
Kommunledningskontoret foreslår att kommunstyrelsen ska bevilja att nytt
detaljplaneforslag upprättas ftir Utby 5:8.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-02-06
Begäran om planbesked gällande fastigheten Utby 5:8, Bilaga I
Detaljplan 1 485K-P07 I 4, Bilaga 2
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att

godkänna att detaljplaneftirslag ftir fastigheten Utby 5:8 upprättas.

att planbesked förutsätter

planavtal mellan sökande och
samhäl lsbyggnadsforvaltningen

att bedömningen
att

görs att en detaljplan kan antas under andra halvåret 2021 samt

kommunstyrelsens beslut ska

Justerandes signatur

planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2
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Dnr KS 2018/00554

Begäran om planbesked berörande Anfasteröd 1:50
Sommonfottning
Ägarna till fastigheten Anfasteröd 1:50 har inkommit med begäran om planbesked, se
bilaga 1.
Ansökan avser att upphäva del av gällande byggnadsplan 14-LJU-628 upprättad 1955
ftir fastigheten Anfasteröd l:50 för att kunna stycka av marken och uppftira ett nytt
bostadshus på fastigheten.
I byggnadsplanen anges en tillfartsväg till fastigheten, Dirhuvudsvägen, som i dagsläget
inte används som tillfartsväg då en bergsvägg ft)rhindrar detta. Tillfartsvägen (tillika
allmän plats) omgåirdas av prickad mark. Istället tjiinar en annan väg som går längre
nomrt, Lyckeliden, som tillfartsväg till fastigheten. Fastighetsägarna vill att den nya
östliga fastigheten får sin åtkomst via Dirhuvudsvägen samt att den allmänna platsen
med den omgärdade prickmarken tas bort i en ny detaljplan samt att denna delen ska
utgöra bostadsmark istället.
De behntliga husen som ligger längre västerut mot havet kommer fortsättningsvis ha
tillfart från Lyckeliden.

Uppftirande av nytt bostadshus bedöms vara möjlig att genomftira inom ramen ftir den
gällande detaljplanens bestämmelser som anger att maximalt en sjättedel av fastigheten
Anfasteröd l:50 får bebyggas. Dock behöver den allmänna platsen med den omgärdade
prickmarken tas bort i en ny detaljplan samt att denna delen ska utgöra bostadsmark.
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och Planeringsavdelningen.
Kommunledningskontoret ftireslår att kommunstyrelsen ska bevilja att nytt
detaljplaneftirslag upprättas ftir Anfasteröd 1 :50.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019 -02-06
Begäran om planbesked gällande fastigheten Anfasteröd l:50, Bilaga
Byggnadsplan I 4-LJU -628, Bilaga 2

1

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna att detaljplaneft)rslag
att

planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och smhällsbyggnadsftirvaltningen

att bedömningen
att

ft)r fastigheten Anfasteröd 1:50 upprättas.

görs att en detaljplan kan antas under andra halvåret 202I samt

kommunstyrelsens beslut ska
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Dnr KS 2018/00487

Begäran om planbesked berörande Anfasteröd 1:165
Sommonfotlning
Ägarna till fastigheten har via fullmakt inkommit med begäran om planbesked.
Begäran om planbesked avser att upphäva prickmarken inom fastigheten Anfasteröd
1:165 så att den del inom fastigheten som utgörs av prickmark kan bebyggas ett
bostadshus. Fastigheten omfattas av detaljplan 1485-P97ll4 upprättad 1997 ochitr
planlagd ft)r bostadsändamåI, se bilaga 2

Del av fastigheten Anfasteröd 1:165 är planlagd ft)r bostadsändamål och har prickmark,
vilket innebåir att ett bostadshus inte får uppftiras på den delen av fastigheten.
I planbeskrivningen tillhörande detaljplanen under punkten planens syfte och huvuddrag
står bland annat ftiljande att läsa:
För att tillmötesgå grannarnas önskemål om att större delen av deras utsikt mot havet
bevaras, ftirses en del av den nya tomten med prickmark. Se bilaga2.
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och Planeringsavdelningen.
Kommunledningskontoret ftireslar att kommunstyrelsen inte ska godkänna att ny
detaljplan upprättas ftir Anfasteröd 1:165 då gällande detaljplan tjänar sitt ändamål väl

Mikael Staxåing (M), Rolf Jonsson (L), Martin Pettersson (SD), Camilla Olsson (C),
Kenneth Engelbrektsson (S) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet
Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-02-06
Begäran om planbesked gällande fastigheten Anfasteröd 1:165, Bilaga
Detaljplan | 485 -P97 I | 4, Bilaga 2

1

Yrkonden
Christer Hasslebäck (UP): återemittera ärendet
eventuell detaljplan skulle kunna antas.

till ftirvaltningen ftir att bedöma när en

Beslul
Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till förvaltningen ftir att bedöma när en eventuell detaljplan
skulle kunna antas i det fall kommunstyrelsen ger ett positivt planbesked i ärendet.
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Dnr KS 2019/00164

Gruppledararvode
Sqmmonfottning
Gruppledarna utgör partiernas fullmäktigegruppers kontakt med övriga partier och
ftirvaltningen.

I det politiska arbetet ftirekommer frågor och problemställningar som ligger utanftir det
ordinarie politiska arbetet och som inte ligger inom fastställd arvodering.
Samverkansmajoriteten vill att samtliga partier, inte bara nämnds- och styrelsepresidier,
ska kunna delta i och få information om sådana frågor.

Avsikten med gruppledararvodet är exempelvis att kunna samråda mellan partierna
olika frågor och ge en möjlighet att arbeta långsiktigt och partiövergripande med
kommunala frågor som ligger utanför det ordinarie nämnds- och styrelsearbetet.
Exempelvis kan detta röra investeringsbudgeten eller andra kommunövergripande
frågor.

r

Arvodet iir till valda gruppledare i samtliga partier i fullmåiktige. De personer som
uppbiir gruppledararvode skall inte uppbära annan ersättning ft)r ftirlorad arbetsinkomst
vid gruppmöten.
Gruppledararvode beräknas som 25 Yo gänger inkomstprisbasbeloppet gänger 82

Yo

Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V), Stefan Skoglund (S) och
Jarmo Uusitalo (MP) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens ordft)randes skrivelse, 2019-02-22

Yrkonden
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V), Stefan Skoglund (S): avslag
till ftirslaget i handlingarna.
Mikael Staxäng (M): bifall till forslaget i handlingarna med tillägget att införa
gruppledararvode från och med 2019-01-01

Proposilionsordning
Ordftirande ställer proposition på forslaget i handlingama med Mikael Staxängs (M)
tilläggsyrkande mot Ingemar Samuelssons (S) avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ftjrslaget i handlingarna med Mikael Staxängs
(M) tilläggsyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ftireslå kommunfullmäkti ge

att inftira ett gruppledararvode ftir gruppledarna i

de partier som finns representerade

i

kommunfullmåikti ge samt,

att storleken på gruppledararvodet skall vara25Yo
att gruppledararvode införs i Riktlinjer för ekonomisk ersättning ftir fiirtroendevalda
att inftira gruppledararvode från och med 2019-01-01
Reservqlion
Ledamöterna fran Socialdemokraterna och Våinsterpartiet reserverar sig mot beslutet
ftirman ftir eget yrkande.
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Dnr KS 2019 /00124
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Revidering av riktlinjer för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda
Sommonfotlning
Med anledning av beslut om förändringar i kommunstyrelsens utskottsorganisation (KS
2019-01-30, $$ 15-17) behöver fasta arvoden justeras. Fasta arvoden återfinns i bilaga
2 till Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda.
$ 14 i riktlinjema för ekonomisk ersättning till ftirtroendevalda finns ftiljande text:
För fiirtroendevald som utöver sitt ordinarie nämnd- /styrelseuppdrag, dessutom ingår i
utskott, råd, kommittöer eller beredningar ska personalutskottet fastställa utskottets nivå
inklusive ersättning ftir ftirlorad semester och pensionsersättning. För ftirtroendevald
som väljs in i flera nämnder beslutar personalutskottet om den totala omfattningen av
uppdragen.
Skrivningarna innebär att alla som har mer än ett ordinarie uppdrag ska upp i
personalutskottet. Det blir enklare om de som inte nar upp till 30 Yo fär ansöka om $ 14
om de så önskar och då blir det dessa ärenden som ska avgöras i personalutskottet.
Förslag till revidering av texten:
För ftirtroendevald som utöver sitt ordinarie nämnd- /styrelseuppdrag, dessutom ingår i
utskott, råd, kommitt6er eller beredningar ska personalutskottet fastställa utskottets nivå
inklusive ersättning ftir förlorad semester och pensionsersättning. Förtroendevald som
har fler kommunala uppdrag kan ansöka hos personalutskottet om den totala
omfattningen av uppdragen.

Martin Pettersson (SD), Stefan Skoglund (S), Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo
(MP), David Höglund Velasquez (V) yttrar sig i ärendet.
Ajournering begärs och verkställs

I3

:

3

0- 1 3 : 50

Beslutsunderlog
Personalutskottets protokoll, 2019-02-13 5 4
Kommunledningskontorets dänsteskrivelse 2019 -02-II
Riktlinjer för ekonomisk ersättning till ftjrtroendevalda, bilaga

Yrkonden
Martin Pettersson (SD), David Höglund Velasquez (V), Jarmo Uusitalo (MP)
återremittera ärendet till kommunledningskontoret för fortsatt handläggning.
Beslul
Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ?irendet ftir fortsatt
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lnformation från kommunstyrelsens ordförande samt från
Fyrbodal 2019
Sqmmonfollning
Kommunstyrelsens ordftirande, Christer Hasslebäck (UP) informerar kommunstyrelsen
om ftiljande.
a

Genomfort besök i Sarpsborg, Norge, med samtal om Bohusbanan och
dubbelspår.

a

Mandatperiodens ftirsta direktionsmöte i kommunallorbundet Fyrbodal.

o

Kommunens ftiretagsdag den 29 mars och budgetdialogen den 2 april

Beslul
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.
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Dnr KS 2019 lOOOO4

nformation från komm u nd i rektören

Sommonfollning
Kommundirektör Peter Larsson informerar kommunstyrelsen om ftiljande.
a

Uddevalla kommuns förekomst i media under 2018

a

Samtal och besök med anledning av arbetet med att få dubbelspår
Bohusbanan.

a

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 20 1 8

a

Tillbud gällande hot mot personal inom snöskottningen.

o

Undersökning gällande Uddevalla kommuns bemötande och service
företagare.

till

Beslul
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

till

Prolokoll

o0

%

Kommunslyrelsen

ffi:

s57

2019-02-27

Dnr KS 2019 /OO0A2

Redovisning av delegationsbeslut

201 9

Sommonfotlning
I ftirteckning daterad 2019-02-18 redovisas de delegationsbeslut som har fattats under
perioden 2019 -0 l -21 -2019 -02-18
Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-18
Förtecknin g, 2019 -02-18
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll
Kommunslyrelsen

{,ry:
S

58

20t9-02-27

Dnr KS 201 9/00003

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen

201 9

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga ftiljande anmälningsärenden till handlin gama

Dok295920
Länsstyrelsens beslut om tillstand till ingrepp i fornlämning RAÄ Uddevalla 191:1 med
villkor om arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning

Dok295940
Länsstyrelsens beslut om tillstånd
på fastigheten Hova 6:1

till ingrepp inom fornlämning RAÄ Forshälla 213 l

Dok295946
Länsstyrelsens meddelande angående arkeologisk undersökning i form av
schaktningsövervakning av fornlåimning RAÄ Forshälla 146:1 och 193:l på fastigheten
Forshälla-Röd 1:1 m.fl.

Dok296102
Länsstyrelsens beslut om tillstand till ingrepp inom fornlämningarna RAÄ Dragsmark
44:l och73:l pä fastigheten Dragsmark-Berg 1:25
Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2019 -02-05

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

