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BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunstyrelsen 2020-10-28 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2020-10-30 
Anslaget tas ner 2020-11-21 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28  
 

 
Sammanträde Kommunstyrelsen  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, stadshuset, kl.11:00-15:55 med ajourneringar 

kl.15:15-13:00 och 14:30-15:00. 
  
Ledamöter Ingemar Samuelsson (S), Ordförande 

Monica Bang Lindberg (L), 1:e vice ordförande, deltar på distans 

Christer Hasslebäck (UP), 2:e vice ordförande 

Roger Ekeroos (M) 

Camilla Johansson (C) till och med § 321, deltar på distans 

David Sahlsten (KD) 

Paula Berger (S) 

Stefan Skoglund (S) 

David Höglund Velasquez (V) 

Jarmo Uusitalo (MP), deltar på distans 

Martin Pettersson (SD) 

Rolf Carlson (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Niklas Moe (M) för Mikael Staxäng (M)  
Ersättare Elving Andersson (C) för Camilla Johansson (C) § 322-325 

Annelie Högberg (S) för Cecilia Sandberg (S) 

Anna-Lena Heydar (S) för David Höglund Velasquez (V) § 289-292 

Kent Andreasson (UP) för David Sahlsten (KD) § 289-292 

 

Elving Andersson (C), inkommer kl. 15:00 

Rolf Jonsson (L), deltar på distans 

Mattias Forseng (SD) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Övriga Gunnar Åkerlund, arkitekt, länsstyrelsen, § 290 

Lynn Joel, vik. Översiktsplanerare, § 290 

Anders Brunberg, avdelningschef, § 290 

Hans Därnemyr, t.f. förbundschef, Räddningstjänstförbundet Mitt 

Bohuslän 

Bengt Adolfsson, ekonomichef, § 290 

Cecilia Bengtsson, § 293 

Peter Kloth, förslagsställare, § 293 

Peter Larsson, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 289 Dnr KS 289389  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning 

Ordförande Ingemar Samuelsson (S) meddelar att en informationspunkt om 

kommunledningskontorets förslag till klimatlöften läggs till på dagens 

föredragningslista. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa föredragningslistan med ovan nämnd förändring. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 290 Dnr KS 308329  

Information från länsstyrelsen angående bedömning av 
jordbruksmark i översiktsplanearbetet 

Sammanfattning 

Arkitekt Gunnar Åkerlund från Länsstyrelsen i Västra Götalands län informerar om 

bedömning av brukningsvärd jordbruksmark utifrån lagstiftning, prejudicerande domar 

och Jordbruksverkets vägledning. 

 

Åkerlund informerar vidare om länsstyrelsens roll i kommunernas framtagande av 

översiktsplaner. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 291 Dnr KS 308417  

Information från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Sammanfattning 

T.f. förbundschef för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, Hans Därnemyr, 

presenterar sig för kommunstyrelsen och lämnar en rapport från vad som är på gång 

inom räddningstjänsten. Diskussioner förs hur man bättre kan samverka mellan de olika 

räddningstjänsterna och hur framtidens organisation för räddningstjänsten kan se ut. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 292 Dnr KS 303909  

Information om kommunledningskontorets förslag till 
klimatlöften 

Sammanfattning 

Kommunledningskontorets strateg Birgitte Johansson informerar kommunstyrelsen om 

de bedömningar och avvägningar kommunledningskontoret har gjort i framtagandet av 

förslag till klimatlöften för Uddevalla kommun.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 293 Dnr KS 2019/00913  

Medborgarförslag från Peter Kloth och Marcus Göthberg om en 
minnesplats för brottsoffer 

Sammanfattning 

Peter Kloth och Marcus Göthberg har inkommit med medborgarförslag om att inrätta en 

minnesplats för brottsoffer, förslagsvis i Hasselbacken och refererar bl.a. till en specifik 

tragisk händelse och att fler händelser behöver en sådan plats. Kommunfullmäktige har 

delegerat till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

  

Om en minnesplats ska iordningsställas kan vissa saker behöva klarläggas, t.ex. vilka 

typer av händelser som ska ges plats. Det finns förmodligen olika uppfattningar från den 

drabbade eller dess anhöriga om hur dessa vill att en händelse ska uppmärksammas. Det 

är vanligt att en minnesplats, mer eller mindre permanent görs i ordning på en viss plats 

där något inträffat, t.ex. efter en trafikolycka och således inte för grupper av händelser 

som inte har koppling till varandra. Viss risk finns att människor i kommunen uppfattar 

staden som ett område särskilt utsatt för brott, vilket inte stämmer.   

 

Cecilia Bengtsson och Peter Kloth närvarar under sammanträdet och berättar om 

bakgrunden till medborgarförslaget samt svarar på frågor från ledamöterna 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-24. 

Medborgarförslag från Peter Kloth och Marcus Göthberg. 

Yrkanden 

Stefan Skoglund (S): Att bifalla medborgarförslaget samt att översända frågan till 

brottsförebygganderådet och utöka det till att gälla en minnesplats för mer än brottsoffer 

 

David Höglund Velasquez (V), Ann-Charlott Gustafsson (UP), Monica Bang Lindberg 

(L), Camilla Johansson (C), David Sahlsten (KD): Bifall till Stefan Skoglunds (S) 

yrkande. 

 

Martin Pettersson (SD): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Stefan Skoglunds (S) 

yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla Stefan Skoglunds (S) yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att bifalla medborgarförslaget, 

 

att översända frågan till brottsförebygganderådet och utöka det till att gälla en 

minnesplats för mer än brottsoffer. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 294 Dnr KS 2019/00053  

Medborgarförslag från Peter Bergman om en tankstation för 
vätgasdrivna bilar 

Sammanfattning 

Peter Bergman har inkommit med medförslag om att Uddevalla kommun bör investera i 

en tankstation för vätgasdrivna bilar. Förslaget motiveras med att det finns vätgasdrivna 

bilar i produktion och att det är en möjlig väg bort från fossila bränslen. 

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

  

Det finns i dagsläget endast fyra vätgasstationer drift i Sverige plus ytterligare en 

färdigställd i Göteborg. Ytterligare omkring åtta stationer kommer att byggas i Sverige 

den närmaste tiden. Uddevalla kommun arbetar aktivt med att en av dessa 

vätgastankstationer ska byggas i Uddevalla och kommunen har därför tecknat en 

avsiktsförklaring med ett EU-finansierat vätgasprojekt. Innan en vätgastankstation 

byggs måste en garanterad efterfrågan på vätgas säkerställas.  

  

Med ovan information föreslås medborgarförslaget anses besvarat. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-24. 

Medborgarförslag från Peter Bergman. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att med ovan anse medborgarförslaget besvarat. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 295 Dnr KS 2019/00911  

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet av en 
kooperativ hyresrättsförening  

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) har inkommit med motion om att upphandla partner för att utreda 

bildandet av en kooperativ hyresrättsförening. 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till socialnämnden och 

kommunala rådet för äldre.  

Kommunala rådet för äldre har inte sammanträtt på grund av Covid 19, dock har 

pensionärsföreningarna i Uddevalla haft ett möte vid vilket beslutades att tillstyrka 

motionen.  

Socialnämnden behandlade ärendet 2020-04-15. Nämnden beslutade att som remissvar 

uttrycka att den ställer sig positiv till alternativa boendeformer men anser inte att 

bostadsbildandet ligger inom socialnämndens ansvarsområde. 
Boende för äldre enligt socialtjänstlagen är socialnämndens ansvar. Bostäder för äldre 

personer utöver detta hanteras bl.a. av kommunens bostadsstiftelser och privata aktörer och 

dessa har möjlighet att initiera projekt baserade på modellen kooperativ hyresrätt.  
Kommunledningskontoret bedömer, med hänvisning till att socialnämndens yttrande att 

motionen bör avslås. 
  

Beslutsunderlag 

Remissvar från pensionärsföreningarna, 2020-10-19 

Kommunala rådet för äldres protokoll, 2020-10-08 § 18 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättnings protokoll, 2020-10-08 § 18  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-15. 

Socialnämndens protokoll 2020-04-15 § 53. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-04.  

Uddevalla pensionsorganisationer, protokoll 2020-03-19. 

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet av en kooperativ 

hyresrättsförening. 

Yrkanden 

Stefan Skoglund (S) och Camilla Johansson (C): Bifall till motionen. 

 

Roger Ekeroos (M), Martin Pettersson (SD), David Sahlsten (KD), Monica Bang 

Lindberg (L) och Christer Hasslebäck (UP): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot bifall till motionen och 

finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 295 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen. 

Reservation 

Socialdemokraternas och Centerpartiets ledamöter reserverar sig mot förslaget till 

förmån för eget yrkande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 296 Dnr KS 2019/00739  

Motion från Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) 
om kommunal bostadsförmedling 

Sammanfattning 

Kerstin Joelsson Wallsby (V) m.fl. har inkommit med motion om att kommunstyrelsen 

ska undersöka möjligheterna att starta en kommunal bostadsförmedling i Uddevalla. 

Förslaget motiveras av att kösystemet ska bli mer rättvist och att behovet av bostad 

alltid ska sättas främst. 

  

Enligt Boverket (2019) har omkring 15 svenska kommuner en kommunal 

bostadsförmedling, Uddevalla är inte en av dem. Det finns också bostadsförmedlingar 

som bedrivs i privat regi. De kommunala bostadsstiftelserna i Uddevalla bedöms ha en 

väl fungerande bostadskö i egen regi där stiftelsernas egna lägenheter förmedlas. På 

kommunens webbplats finns en sida där privata hyresvärdar ges möjlighet att visa sina 

kontaktuppgifter och länka till sina egna webbplatser med information om bl.a. bestånd 

och lediga lägenheter.  

  

En kommunal bostadsförmedling kommer att innebära en kostnad som måste hanteras 

av antingen fastighetsägarna, kommunen eller de sökande. Det är i slutändan 

fastighetsägarna som bestämmer villkor för uthyrningar, t.ex. i fråga om inkomstkrav på 

blivande hyresgäster. Kommunen har alltså små möjligheter att styra fastighetsägarna 

att tillämpa en modell baserad på vissa kriterier, t.ex. definierade behov, genom att 

starta en förmedlingsverksamhet. En fördel skulle dock troligen vara att det blir enklare 

för den bostadssökande.  

  

Kommunledningskontorets initiala bedömning är att motionens förslag om att utreda 

bostadsförmedling bör avslås med ovan lägesbeskrivning.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-23. 

Motion från Kerstin Joelsson Wallsby (V) m.fl. 

Yrkanden 

David Höglund Velasquez (V): Bifall till motionen. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot bifall till motionen och 

finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avslå motionen. 

Reservation 

David Höglund Velasquez (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 297 Dnr KS 2019/00317  

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om 
förbättrad belysning som brottsförebyggande åtgärd 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin har inkommit med motion om att det ska 

genomföras en översyn av utomhusbelysningen i kommunen och att förbättra 

belysningen där så erfordras. Förslaget motiveras med att ökad belysning ska förebygga 

brott. Motionärerna vill bland annat se förstärkning av belysning i Dalabergsområdet, 

främst vid skolor, gångtunnlar, parkeringsplatser och vid gångstråk i anslutning till 

skogsområden. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till 

samhällsbyggnadsnämnden. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen 2020-09-29 och beslutade då att 

uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att återkomma till nämnden med en 

redogörelse för hur kommunen arbetar idag med belysningsfrågor i hela kommunen 

med syfte att öka trygghet och trafiksäkerhet samt val av tekniklösningar. Nämnden 

föreslår i övrigt att motionen ska anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-29. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-099-17 § 383. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-25. 

Belysningsstrategi Varbergs kommun. 

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD). 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) och David Sahlsten (KD): Bifall till förslaget i 

samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-09-29. 

Propositionsordningar 

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

m.fl. yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att med ovan anse motionen besvarad. 

Reservation 

Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för 

eget yrkande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 298 Dnr KS 2020/00559  

Kommunens flerårsplan 2021-2023 med budget 2021 

Sammanfattning 

Förslaget till flerårsplan 2021-2023 utgår från de förutsättningar och den ekonomiska 

prognos som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade i augusti. 

Effekterna av coronapandemin är stora och det råder stor osäkerhet kring vilka 

konsekvenser det kommer att medföra för Sveriges ekonomi. Skatteintäkterna kommer 

att påverkas negativt och tillskott har föreslagits från regeringen i samband med höstens 

budgetproposition. Pandemin kommer också att sätta tydliga avtryck i omvärlden. I 

vilken omfattning ekonomin påverkas är näst intill omöjligt att avgöra, men en 

betydande påverkan kommer att ske, förmodligen en lång tid framöver.  

  

Den andra förutsättningen är att de behov av kostnadsminskningar som tidigare 

redovisats. SKRs bedömningar av kommunsektorns ekonomi framöver är fortsatt 

problematisk. För att klara av de ökade kostnaderna för en ökande befolkningen och en 

förändrad demografisk struktur, behöver nettokostnaderna minskas. Det bekräftar den 

bild som beskrivits under flera år och åtgärder har påbörjats och måste fortsätta i 

enlighet med tidigare planer. I förutsättningarna har hittills fördelats ut 80 mkr för 2020, 

som ökar till 150 mkr 2021 och 190 mkr 2022.  

  

Det beror på att den tillväxt som skatteintäkterna ger, inte räcker till för att finansiera de 

ökade kostnaderna som förväntas. Kostnaderna ökar då befolkningstillväxten är snabb 

och ökar efterfrågan på de levererade tjänsterna. Dessutom finns det ett stort 

investeringsbehov i lokaler, både för en ökad kapacitet och för förbättringar av 

befintliga lokaler. Samtidigt är befolkningsökningen lägre i arbetsför ålder, vilket ökar 

på problematiken, då den så kallade försörjningskvoten ökar och mer service måste 

betalas av varje invånare i arbetsför ålder. En finansiering för de ökade kostnaderna för 

befolkningsförändringarna och de ökade kapitalkostnaderna för investeringar behöver 

skapas och denna volym ökar över tid.  

  

Effektiviseringsfonden som infördes föregående år är borttagen och finns inte med i 

föreslaget till flerårsplan. 

  

Förslaget till flerårsplan 2021-2023 baseras på oförändrad skattesats om 22,16 kronor. 

Detaljer och förändringarna till nämnderna framgår under avsnittet ”Nämndernas 

budget och verksamhet”. Effekterna kommer att konkretiseras i nämndernas 

internbudget under hösten.  

Beslutsunderlag 

Kristdemokraternas budgetförslag 

Uddevallapartiets budgetförslag 

Vänsterpartiets budgetförslag 

Sverigedemokraternas budgetförslag 

Miljöpartiets budgetförslag 

Majoritetspartiernas förslag till Flerårsplan 2021-2023 med budget 2021 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-19     

Forts. § 298 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till Uddevallapartiets budgetförslag. 

 

Martin Pettersson (SD): Bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. 

 

David Höglund Velasquez (V): Bifall till Vänsterpartiets budgetförslag. 

 

Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till Miljöpartiets budgetförslag. 

 

David Sahlsten (KD): Bifall till Kristdemokraternas budgetförslag 

 

Ingemar Samuelsson (S): Bifall till majoritetspartiernas budgetförslag enligt förslaget i 

handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner kommunstyrelsen bifalla 

majoritetspartiernas förslag enligt handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

  

att fastställa skattesatsen för år 2021 till 22,16 kronor,  

att fastställa budget för år 2021 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse samt nämnder på totalt 3 525,2 mkr,  

  

att fastställa flerårsplan för åren 2022-2023 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 

3 507,0 mkr respektive 3 544,5 mkr,    

  

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram 

på 4 124 mkr för kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för år 

2021,  

  

att de finansiella målen för 2021-2023 fastställs i enlighet med kommunfullmäktiges 

styrkort 2020-2022,  

  

att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och 

lönereserven besluta om kompensation till nämndernas kommunbidrag för pris- och 

löneökningar samt eventuella mindre justeringar av kommunbidragen i övrigt,  

  

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om avsatta medel för ökade kapitalkostnader 

för investeringar som blir färdigställda under 2021, 

  

att effektiviseringsfonden upphör från 2021, 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar och uppdrag 

som redovisas,  

Forts. § 298 
 

att fastställa internräntan för år 2021 till 1,25 %,   

  

att nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inklusive internbudget för år 

2021 senast under december månad 2020,  

  

att samtliga externa hyreskontrakt med en årskostnad på minst 1 mkr ska godkännas av 

kommunstyrelsen genom aktualisering från finansieringsansvarig nämnd innan 

beställning lämnas till samhällsbyggnadsnämnden,  

  
att godkänna investeringssammanställningen om 588 mkr för 2021, 658 mkr för 2022 

samt 878 mkr för 2023, 

  
att investeringar med projektstart 2021 och 2022 får påbörjas, under förutsättning att 

det finns en behovsanalys samt en framtagen förstudiekalkyl för profil- och 

expansionsinvesteringar, 

  
att vid väsentliga ekonomiska (10 %) eller verksamhetsmässiga förändringar av 

förutsättningarna för en investering ska en ny prövning ske av kommunfullmäktige. 

 

Reservation 

Uddevallapartiets, Sverigedemokraternas, Vänsterpartiets och Kristdemokraternas 

ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för sina respektive yrkanden 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 299 Dnr KS 2020/00590  

Revidering av strategisk plan och kommunfullmäktiges styrkort 

Sammanfattning 

Den nya majoriteten, Socialdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Centern har 

tillsammans arbetat fram en strategisk plan för återstoden av mandatperioden 2020-

2022. 

 

Strategisk plan 2020-2022 har tagit sin utgångspunkt i mandatperiodens tidigare 

strategiska plan där visionen för Uddevalla kommun, framarbetad av samtliga partier 

representerade i Uddevalla kommunfullmäktige, finns med som grund.  Den strategiska 

planen innehåller kommunens vision, den nya majoritetens politiska plattform, fem 

riktningar, 11 övergripande strategier, 19 mätbara mått samt kommunfullmäktiges 

styrkort 2020-2022 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-07 

Strategisk plan 2020-2022  

Kommunfullmäktiges styrkort 2020-2022  

Uddevalla kommuns vision     

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att fastställa strategisk plan 2020-2022 med kommunfullmäktiges styrkort 2020-2022. 

 

Deltar ej i beslut 
Miljöpartiets, Vänsterpartiets, Sverigedemokraternas, Kristdemokraternas och 

Uddevallapartiets ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 300 Dnr KS 2020/00113  

Riktlinjer för Uddevalla kommuns hantering av internationella 
avtal, förbindelser och överenskommelser, uppdrag från 
kommunstyrelsen  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-29, i samband med behandling av en skrivelse 

från kommunens revisorer, att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på 

Uddevalla kommuns hantering av internationella avtal, förbindelser och 

överenskommelser. 

  

Kommunledningskontoret har därför tagit fram förslag till riktlinjer för internationella 

avtal och överenskommelser. I korthet innebär riktlinjerna att överenskommelser som 

fattas inom ramen för befintliga vänortssamarbeten, och/eller innebär samverkan inom 

Norden och EU samt avtal som tecknas med stöd av upphandlingslagstiftning och 

kommunens inköps- och upphandlingspolicy får beslutas av ansvarig nämnd. Övriga 

avtal ska fastställas av kommunstyrelsen. Ärenden av principiell beskaffenhet eller 

annars större vikt ankommer på kommunfullmäktige att besluta om. 

  

Syftet med riktlinjen är att säkerställa att besluten föregås av en utredning som prövar 

både kommunal kompetens enligt kommunallagen, säkerhetsmässiga aspekter och att 

det görs strategiska kommunövergripande övervägningar innan nya samarbeten ingås.   

  

Förslaget har föregåtts av en enklare kartläggning av förbindelser som ingåtts de senaste 

fem åren. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-06. 

Förslag till riktlinjer för internationella avtal och överenskommelser. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-29 § 27. 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): Ändring av förslaget till riktlinjer så det tydliggörs att det 

berör avtal och överenskommelser med kommuner, bolag och organisationer i andra 

länder. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med sitt eget ändringsyrkande 

och finner kommunstyrelsen bifalla det. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta kommunstyrelsens förslag till riktlinjer för internationella avtal och 

överenskommelser med kommunstyrelsens ändring. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 301 Dnr KS 2020/00629  

Ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Busstrafik 
AB 

Sammanfattning 

Med anledning av Uddevalla Omnibus AB förvärv av Lysekils Busstrafik AB har 

kommunledningskontoret upprättat förslag till gemensamt specifikt ägardirektiv för de 

båda bolagen. Förslaget bygger på nuvarande ägardirektiv för Uddevalla Omnibus. 

  

Verksamhetsområdet i förslaget ägardirektiv följer den beskrivning som finns i förslag 

till bolagsordningar för de båda bolagen, vilka är under behandling i andra ärenden. 

Någon juridisk analys eller bedömning i detta avseende har inte gjorts då sådan 

information tidigare lämnats till kommunstyrelsen, gruppledare i fullmäktige samt 

styrelsen i Uddevalla Utvecklings AB.  

  

Som ett resultat av pågående översyn av kommunens ägarstyrning gentemot de 

kommunala bolagen föreslås en förändring av målet om räntabilitet på totalt kapital, 

från nuvarande 6 % till 3 %, vilket bedöms vara ett mer relevant mål.  

  

Anpassning till ny kommunallag har också gjorts. Ägardirektivet ska för att äga 

giltighet antas av bolagsstämmorna. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-13. 

Förslag, specifikt ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Busstrafik AB. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Busstrafik AB.  

 

Deltar ej i beslut 
Sverigedemokraternas, Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets ledamöter avstår 

från att delta i beslutet. 

 

Protokollsanteckning 

Monica Bang Lindberg (L) noterar å Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets 

vägnar följande anteckning till protokollet. 

En majoritet i Kommunfullmäktige beslöt den 1 juli att tillstyrka att Uddevalla Omnibus 

AB skulle förvärva Lysekils Busstrafik AB. Våra partier (m, c och l) var mot affären och 

röstade för avslag, skälet för detta var att vi ansåg att det var ett för stort risktagande 

med medborgarnas skattepengar. Vår grunduppfattning är dessutom att kommunen bör 

avyttra sitt ägande av Uddevalla Omnibus AB.   Förvärvet har dock genomförts och 

därvid bedrivs också trafik i Småland, via Lysekils Busstrafik AB. Detta är i direkt strid 

med gällande bolagsordning och ägardirektiv som båda beslutats av 

Kommunfullmäktige.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 301 
 

Detta förhållande är djupt otillfredsställande. Det rätta hade naturligtvis varit att 

Kommunfullmäktige tagit ställning till eventuellt förändrad bolagsordning och nya 

ägardirektiv innan verksamheten börjat drivas av Uddevalla Omnibus AB. 

  

Vi anser fortfarande att förvärvet var felaktigt men har naturligtvis respekt för att en 

majoritet i Kommunfullmäktige beslöt annorlunda. Vi väljer därför att i dessa ärenden 

lägga ned våra röster. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 302 Dnr KS 2020/00604  

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB 

Sammanfattning 

Uddevalla Omnibus AB har inkommit med förslag till reviderad bolagsordning. 

Ändringarna är föranledda av bolagets förvärv av Lysekils Busstrafik AB, vilket 

godkändes av kommunfullmäktige 2020-07-01. 

 

Ändringarna i bolagsordningen berör paragraferna 3 och 4 där en skrivning om 

dotterbolag lagts till samt ändring i bolagets geografiska verksamhetsområde. En 

hänvisning till lagen om kommunala befogenheter har också infogats.  

 

Kommunstyrelsen, gruppledare i fullmäktige samt styrelsen i Uddevalla Utvecklings 

AB har under våren 2020 av kommunledningskontoret erhållit redogörelser för legala 

aspekter på förvärvet. Kommunledningskontoret därför inte företagit något juridisk 

analys eller bedömning av föreliggande förslag till reviderad bolagsordning. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-30. 

Förslag till reviderad bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB. 

Gällande bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB, senast rev sep 2014. 

Protokoll från bolagsstämma Uddevalla Omnibus AB 2020-08-25. 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna revidering av bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB enligt upprättat 

förslag. 

 

Deltar ej i beslut 
Sverigedemokraternas, Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets ledamöter avstår 

från att delta i beslutet. 

 

Protokollsanteckning 

Monica Bang Lindberg (L) noterar å Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets 

vägnar följande anteckning till protokollet. 

 

En majoritet i Kommunfullmäktige beslöt den 1 juli att tillstyrka att Uddevalla Omnibus 

AB skulle förvärva Lysekils Busstrafik AB. Våra partier (m, c och l) var mot affären och 

röstade för avslag, skälet för detta var att vi ansåg att det var ett för stort risktagande 

med medborgarnas skattepengar. Vår grunduppfattning är dessutom att kommunen bör 

avyttra sitt ägande av Uddevalla Omnibus AB.   Förvärvet har dock genomförts och 

därvid bedrivs också trafik i Småland, via Lysekils Busstrafik AB. Detta är i direkt strid 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

med gällande bolagsordning och ägardirektiv som båda beslutats av 

Kommunfullmäktige.  

Forts. § 302 
 

Detta förhållande är djupt otillfredsställande. Det rätta hade naturligtvis varit att 

Kommunfullmäktige tagit ställning till eventuellt förändrad bolagsordning och nya 

ägardirektiv innan verksamheten börjat drivas av Uddevalla Omnibus AB. 

  

Vi anser fortfarande att förvärvet var felaktigt men har naturligtvis respekt för att en 

majoritet i Kommunfullmäktige beslöt annorlunda. Vi väljer därför att i dessa ärenden 

lägga ned våra röster.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 303 Dnr KS 2020/00628  

Bolagsordning för Lysekils Busstrafik AB 

Sammanfattning 

Uddevalla Omnibus AB har inkommit med förslag till bolagsordning för Lysekils 

Busstrafik AB som förvärvades efter godkännande av kommunfullmäktige 2020-07-01.  

 

Föreslagen bolagsordning för Lysekils Busstrafik följer innehållet i den föreslagna 

reviderade bolagsordningen för Omnibus, förutom aktiekapital, aktieantal och bolagets 

säte (det senare föreslås vara Lysekil). Bolagsordning för Omnibus behandlas i annat 

ärende.  

 

Kommunstyrelsen, gruppledare i fullmäktige samt styrelsen i Uddevalla Utvecklings 

AB har under våren 2020 av kommunledningskontoret erhållit redogörelser för legala 

aspekter på förvärvet av Lysekils Buss. Kommunledningskontoret därför inte företagit 

något juridisk analys eller bedömning av föreliggande förslag till reviderad 

bolagsordning. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-12. 

Förslag till bolagsordning för Lysekils Busstrafik AB 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till förslaget i handlingarna med ändringen att 

styrelsens säte ska vara i Uddevalla istället för Lysekil.  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Christer Hasslebäcks 

(UP) ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla det 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna kommunstyrelsens förslag till bolagsordning för Lysekils Busstrafik AB. 

 

Deltar ej i beslut 
Sverigedemokraternas, Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets ledamöter avstår 

från att delta i beslutet. 

 

Protokollsanteckning 

Monica Bang Lindberg (L) noterar å Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets 

vägnar följande anteckning till protokollet. 

 

En majoritet i Kommunfullmäktige beslöt den 1 juli att tillstyrka att Uddevalla Omnibus 

AB skulle förvärva Lysekils Busstrafik AB.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 303 
 

Våra partier (m, c och l) var mot affären och röstade för avslag, skälet för detta var att 

vi ansåg att det var ett för stort risktagande med medborgarnas skattepengar. Vår 

grunduppfattning är dessutom att kommunen bör avyttra sitt ägande av Uddevalla 

Omnibus AB.   Förvärvet har dock genomförts och därvid bedrivs också trafik i 

Småland, via Lysekils Busstrafik AB. Detta är i direkt strid med gällande bolagsordning 

och ägardirektiv som båda beslutats av Kommunfullmäktige. Detta förhållande är djupt 

otillfredsställande. Det rätta hade naturligtvis varit att Kommunfullmäktige tagit 

ställning till eventuellt förändrad bolagsordning och nya ägardirektiv innan 

verksamheten börjat drivas av Uddevalla Omnibus AB. 

  

Vi anser fortfarande att förvärvet var felaktigt men har naturligtvis respekt för att en 

majoritet i Kommunfullmäktige beslöt annorlunda. Vi väljer därför att i dessa ärenden 

lägga ned våra röster.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 304 Dnr KS 2020/00227  

Begäran från Uddevalla Vatten AB om godkännande av 
samverkan med Trollhättan Energi AB om råvattenledning från 
Vänern 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB inkom våren 2020 med en utredning om framtida 

råvattenförsörjning för Uddevalla kommun. I utredningen, som delvis baseras på 

slutsatserna i det pågående arbetet med vattenförsörjningsplan, framgår att nuvarande 

vattenresurser och vattendomar, med vissa modifieringar, kan vara tillräckliga för att 

klara behoven 2050 men otillräckliga för att klara behoven år 2100.  

  

Uddevalla Vatten AB har förordat ett lösningsförslag som innebär att råvatten tas in via 

Vänern och ett samarbete med Trollhättan Energi AB som redan har startat ett arbete 

med ett nytt vattenverk, intag via Vänern och ledning däremellan. 

  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-08 godkänna att Uddevalla Vatten AB inleder 

en process med målet att skriva avtal med Trollhättan Energi om samfinansiering och 

samförläggning av råvattenledning och intagsledning från Vänern och att det färdiga 

avtalsförslaget skulle tillställas kommunfullmäktige för beslut. Ett förslag till avtal har 

nu tagits fram och godkändes av styrelsen för Uddevalla Vatten AB i september.  

  

Uddevalla Vattens beskrivning av avtalets innebörd är att Sjöledningen (intag, 

sjöledning samt råvattenpumpstation vid Vänerns strand) byggs av Trollhättan Energi 

AB som tar ut en kostnad för utgående råvatten. Kostnaden baseras på avskrivnings och 

räntekostnader samt driftskostnaderna som uppstår. Landledningen (ledningarna från 

råvattenpumpstationen till Trollhättans vattenverk i Överby) samfinansieras och anläggs 

av Trollhättan Energi AB och Uddevalla Vatten AB med lika stora delar. Trollhättan 

Energi AB sköter drift av ledningen och kostnaden för detta delas lika mellan parterna. 

  

Avtalets godkännande innebär att projektering kommer att starta. Detta sker genom en 

partneringupphandling. Efter projektering – FAS 1, kommer detaljerad kostnadsprognos 

att ligga som underlag för beslut om FAS 2 – genomförande. Uddevalla Vatten AB samt 

kommunfullmäktige beräknas kunna ta beslut om FAS 2 under år 2023. Om någon av 

parterna (Trollhättan/Uddevalla) inte fattar beslut om FAS 2 så ska den ersätta den 

andre partens merkostnader för omprojektering samt att insatta medel anses förbrukade.  

  

Efter detta avtals godkännande startar även arbetet med stråkvalsanalys och 

förprojektering av etappen Trollhättan-Uddevalla. Arbetet ska ligga till grund för beslut 

rörande start av FAS 1 för denna etapp. Detta beslut väntas tas samtidigt som beslut om 

FAS 2 för samverkansentreprenaden. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-06. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Avtal avseende leverans av råvatten och samarbete rörande råvattenledning, utkast 

2020-09-17. 

Uddevalla Vatten AB, protokoll, styrelsen 2020-09-24. 

Forts. § 304 

 
Kommunfullmäktiges protokoll, 2020-04-08 § 94. 

Utredning och förslag till framtida råvattenförsörjning för Uddevalla kommun. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna avtal mellan Trollhättan Energi AB och Uddevalla Vatten AB avseende 

leverans av råvatten och samarbete rörande råvattenledning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 305 Dnr KS 2020/00596  

Ökning av insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening 

Sammanfattning 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom 

en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 

medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 

tilläggsinsats.  

  

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå 

på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 

medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner, vilket 

samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats 

till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt 

följande: 

  

År Kapitalinsats (kr/invånare)  
(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2022 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 

  

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen 

minst uppgår till ovan angivna belopp.  

  

Beloppet beräknas på invånarantalet det år kommunen uppnådde den tidigare högsta 

nivån på insatskapital. Uddevalla kommun nådde denna nivå 2015 och då uppgick 

invånarantalet till 53 517 invånare. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-28 

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att Uddevalla kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (’Föreningen’) ska 

inbetala ett insatsbelopp om 21 406 000 kronor  

  

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 

inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

åren 2021, 2022,2023 och 2024, upp till ett belopp om maximalt 1 300 kronor per 

invånare, 

Forts. § 305 

 
att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskild angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningarna enligt beslut ovan. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 306 Dnr KS 2019/00839  

Begäran om planbesked berörande Tjöstelsröd 4:2 och del av 
Tjöstelsröd 2:61 samt direktanvisning av kommunal mark 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Tjöstelsröd 4:2 har inkommit med begäran om planbesked. 

Om ett positivt planbesked ges vill sökanden samtidigt ansöka om en direktanvisning då 

planbeskedet även berör kommunal mark, del av Tjöstelsröd 2:61. 

Direktanvisningen söks i syfte att ge sökanden ensamrätt att undersöka möjligheten att 

upprätta detaljplan på Tjöstelsröd 4:2 och del av Tjöstelsröd 2:61. Sökanden önskar få 

ensamrätt till och med 2024-12-01 att förhandla med kommunen om exploatering och 

markförvärv av del av fastigheten Tjöstelsröd 2:61. 

En liknande direktanvisning gjordes 2015 mellan Uddevalla kommun och 

Uddevallahem berörande fastigheten Tjöstelsröd 1:14 samt del av Tjöstelsröd 1:1 i 

Ljungskile med avsikt att skapa flerbostadshus för hyresrätter, se bilaga 2. 

Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger ca 64 bostäder, handel, kontor 

och parkeringshus. 

Kommunledningskontoret och sökanden har haft fördjupat möte och sökanden har 

inkommit med komplettering till sin ansökan. 

Sökanden beskriver i kompletteringen hur de ser på parkeringsfrågan, 

exploateringsgraden, upplåtelseformer samt fastigheten Simmersröd 1:81 som ligger i 

närheten och som sökanden nyligen förvärvat. Se komplettering till begäran om 

planbesked berörande Tjöstelsröd 4:2 och del av Tjöstelsröd 2:6. 

 

2020-09-08 inkom exploatören med ytterligare en komplettering till ansökan. I 

kompletteringen skriver sökanden att det kan vara av intresse att ändra planområdets 

avgränsning. I den ansökan som lämnades in framgår det att det tilltänkta projektet kan 

delas in i två etapper. Anledningen till detta är i första hand osäkerheten kring flytten av 

busstationen. En flytt av busstationen till väg 167 förordas inte av Västtrafik som anser 

att avståndet mellan busstationen och tågstationen inte bör förlängas. Det kan därför 

vara av intresse att istället undersöka möjligheten att flytta busstationen till en annan 

plats och samtidigt behålla intentionerna i Gestaltningsprogrammet för Ljungskile. För 

att kunna göra detta på ett bra sätt kan det vara lämpligt att lägga till fastigheten 

Simmersröd 1:81 i planarbetet, se 20200908 komplettering till begäran om planbesked, 

bilaga 1. Fastigheten Simmersröd 1:81 ägs av flera delägare. Coop ska inkomma med 

fullmakt där samtliga delägare godkänner att detaljplanen på Simmersröd 1:81 ändras. 

Innan fullmakten inkommit kommer arbetet med detaljplanen inte att påbörjas. 

  

Förvaltningen vill lyfta fram vikten av att möjligheterna till pendelparkering inte skall 

försämras. Det anses också av största vikt att bidra till förutsättningar för förnyandet av 

COOPs egen butik centrumkärnan. Om kommunen så önskar, kan vid beslut om 

ytterligare våningsplan även fler bostäder infrias, också frågor om bostadsbestånd. 

Infrastruktur och kollektivtrafik kan inriktas för möjlig koppling till motorvägshållplats 

vid behov. 

Förslaget är i enlighet med gestaltningsprogrammet för centrala Ljungskile. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 306 
 

Nuvarande detaljplaner 1485K-P2006/11, bilaga 3 och 1485K-P2003/13, bilaga 4 

medger handel parkering, återvinningsstation, distributionstrafik samt 

kollektivtrafikändamål. 

  

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår att 

kommunstyrelsen ska godkänna att detaljplaneförslag för Tjöstelsröd 4:2 och del av 

Tjöstelsröd 2:61 upprättas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-10-12 

Komplettering till begäran om planbesked 

Karta tillhörande begäran om planbesked 

Presentation tillhörande begäran om planbesked 

Begäran om planbesked berörande Tjöstelsröd 4:2 och del av Tjöstelsröd 2:61, bilaga 1  

Markanvisningsavtal mellan Uddevalla kommun och Uddevallahem, bilaga 2 

Detaljplan 1485K-P2006/11, bilaga 3 

Detaljplan 1485K-P2003/13, bilaga 4 

Förprövningsrapport Tjöstelsröd 4:2 och del av Tjöstelsröd 2:61, Bilaga 5 

     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  
att en direktanvisning upprättas mellan Uddevalla kommun och sökanden. 

Direktanvisningen ges i syfte att ge sökanden ensamrätt att undersöka möjligheten att 

upprätta detaljplan på fastigheterna Tjöstelsröd 4:2 och del av Tjöstelsröd 2:61 samt 

Simmersröd 1:81. Direktanvisningen ger sökanden ensamrätt till och med 2023-12-01 

att förhandla med kommunen om exploatering och markförvärv av del av fastigheten 

Tjöstelsröd 2:61, 

 

att en exploatering av området delas in i etapper vilka utformas i ett 

markanvisningsavtal, 

 

att innan fullmakt är inkommen påbörjas inte arbetet med detaljplanen, 

 

att godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Tjöstelsröd 4:2 och del av Tjöstelsröd 

2:61 upprättas, 

 

att planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

 

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2024 samt 

 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 307 Dnr KS 2020/00593  

Yttrande rörande Munkedals kommuns Översiktsplan 2018  

Sammanfattning 

Munkedals kommun har skickat granskningshandlingar rörande en ny översiktsplan för 

Munkedals till Uddevalla kommun för yttrande. Förslaget tar upp mellankommunala 

frågor som rör Uddevalla kommun. Planen belyser att det är angeläget att tillsammans 

med Uddevalla och Färgelanda utveckla samverkan kring friluftsliv på Herrestadsfjället. 

Vidare lyfts frågan om Sågebackens skjutfält och behov av att ta hänsyn till buller vid 

lokalisering av bebyggelse inom bullerstörda områden. I övrigt tas upp vägar inklusive 

E6 som en allmän mellankommunala fråga. 

  

Kommunledningskontoret saknar utveckling av Bohusbanan som en mellankommunal 

fråga samt möjligt samarbete kring vatten och avloppsfrågor vid Saltkällan.  I övrigt gör 

kommunledningskontoret bedömningen att det inte finns något mer att erinra 

granskningshandlingar rörande Munkedals kommuns Översiktsplan 2018. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-01. 

Översiktsplan 2018 Del 1 Strategier och framtidsplaner, Granskningshandling 

september 2020. 

Översiktsplan 2018 Del 2 Planeringsförutsättningar Granskningshandling september 

2020 

Karta 1 Mark och vattenanvändning ÖP18 Munkedal 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att lyfta frågor rörande utveckling av Bohusbanan samt möjligt framtida samarbete 

kring vatten och avloppsförsörjning vid Saltkällan som mellankommunala frågor samt 

  

att i övrigt inte ha något att erinra granskningshandlingar rörande Munkedals kommuns 

översiktsplan 2018. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 308 Dnr KS 2020/00599  

Ansökan om ekonomiskt stöd till parken på Gustafsberg från 
Gustafsbergsstiftelsen 

Sammanfattning 

Gustafsbergsstiftelsen har till kommunstyrelsen inkommit med ansökan om 125 tkr i 

ekonomiskt bidrag till parken på Gustafsberg.  

  

I ett antal år har Gustafsbergsstiftelsen erhållit stöd från kommunen, dels i form av 

arbetsinsatser värda 125 tkr, dels 125 tkr i pengar. Samhällsbyggnadsnämnden har stått 

för båda delarna till och med år 2020. På grund av besparingar inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade nämnden att det ekonomiska stödet skulle 

betalas ut för 2020, men att stiftelsen därefter skulle ställa sin bidragsansökan till 

kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden kommer fortsatt att bidra med 

arbetsinsatser. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-01. 

Ansökan från Gustafsbergsstiftelsen 2020-09-25. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-16 § 209. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-16. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Bifall till Gustafsbergsstiftelsens ansökan. 

Propositionsordningar 

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

yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att inte betala ut något kontantstöd till Gustafsbergsstiftelsen, 

  

att översända ansökan till samhällsbyggnadsnämnden för avgörande. 

  

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 309 Dnr KS 2020/00546  

Begäran från barn och utbildningsnämnden om ersättning för 
nettokostnader kopplat till hyra av Sinclair 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med begäran om att kommunstyrelsen ska 

besluta om att vuxenutbildningen ska ersättas för nettokostnader kopplat till hyra av 

lokaler i Sinclair.  

  

Nämnden motiverar begäran med att ”vuxenutbildningen planerade inför att ta över 

utbildningsverksamheten och enligt direktiv vara ute från Sinclair senast sista juni. 

Därefter kom ett nytt direktiv om att vuxenutbildningen skulle hyra hela HCB/Sinclair 

och under hela året istället för sex månader.” Nämnden skriver att övertagandet har 

medfört ökade kostnader för vuxenutbildningen vilka är beräknade till 2 816 518 kronor 

(nettokostnad). 

  

Kommunledningskontoret konstaterar att nämnden tecknat hyreskontrakt för hela år 

2020 och att det i korrespondens mellan kommunledningskontoret, barn- och 

utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen tydligt framgår att barn- 

och utbildning uttryckt behov av samtliga ytor. 

  

Kommunledningskontorets bedömning är att barn- och utbildningsnämnden ansvarar 

för hyreskostnaden för den period och till de villkor som anges i hyreskontraktet. Hur 

nämnden beslutar att fördela kostnaderna mellan dess verksamheter är i sin helhet en 

intern fråga för nämnden.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-003. 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-06-11 § 102. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01. 

Internt hyreskontrakt avseende Sinclair. 

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att avslå nämndens begäran. 

 

Deltar ej i beslut 
Moderaternas, Centerpartiets och Liberalernas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 310 Dnr KS 2020/00621  

Förskottsbetalning för år 2021 avseende elitsponsring till LSK, 
Hälle IF, Uddevalla Sim samt Kropps Damer  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun har beslutat om 1 mkr i särskilt anslag för 

elitsponsring enligt kommunstyrelsens beslut 2014-09-24 § 217.  

För perioden 2020–2021 har beslut och avtal upprättats om elitsponsring för fyra 

föreningar: Ljungskile Sportklubb, Uddevalla Sim, Hälle IF och GF Kroppskultur Dam.   

Enligt avtalen ska utbetalningen av sponsringen ske i januari respektive år, men som en 

konsekvens av coronapandemin, med bland annat förlorade intäkter från publik och 

försäljning, föreslås att utbetalningen för 2021 sker under innevarande år. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2014-09-24 § 217  

Avtal mellan Uddevalla kommun och GFK Dam 2020/2021 och 2021/2022 

Avtal mellan Uddevalla kommun och Hälle IF 2020–2021  

Avtal mellan Uddevalla kommun och Uddevalla Sim 2020–2021  

Avtal mellan Uddevalla kommun och Ljungskile Sportklubb 2020–2021  

Riktlinjer för sponsring i Uddevalla kommun, 2005-01-12.  

Kompletterande kriterier för utökad sponsring av elitidrott, 2014-10-17, reviderat 2018-

12-10 Dnr/ 2018/00848 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att i förskott utbetala elitsponsringen för 2021 under innevarande år till LSK, Hälle IF, 

Uddevalla Sim och GF Kroppskultur Dam. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 311 Dnr KS 2020/00620  

Avskaffande av referensgrupp för utredning om 
föreningsbidrag 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade, på kultur-och fritidsnämndens initiativ, 2020-01-29 § 28 

att uppmana partierna i kommunfullmäktige att till kultur-och fritidsnämnden nominera 

representanter till en politisk referensgrupp med uppdrag att utreda och lämna förslag på 

nya bestämmelser för föreningsbidrag i enlighet med ett uppdrag från 

kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnden fastställde därefter en referensgrupp 

som under 2020 har sammanträtt en gång. Ytterligare två möten var planerade men 

ställdes in av olika anledningar. 

  

Kultur och fritidsnämnden bedömer nu att arbetet fortsättningsvis kan övertas av 

nämnden själv. Som grund anförs bland annat ett behov att resurseffektivisera.  

  

Kommunledningskontoret har ingenting att erinra över förslaget och föreslår därför att 

referensgruppen avskaffas och att arbetet övertas av kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse, 2020-10-07 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2020-10-21 § 136 

Kultur- och fritids tjänsteskrivelse, 2020-10-01 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-01-29 § 28 

Yrkanden 

David Sahlsten (KD): Avslag på förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot David Sahlstens (KD) 

avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att avskaffa referensgruppen för utredning om föreningsbidrag. 

  

Reservation 

David Sahlsten (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 312 Dnr KS 2020/00562  

Kommunernas klimatlöften, ett samarbete med Länsstyrelsen 
och Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har bjudits in för att delta i satsningen Kommunernas klimatlöften. 

Alla kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en 

fossiloberoende region – Klimat 2030. 
Syftet med klimatlöftena är att öka takten för att det ska vara möjligt att nå målet. 

Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och som 

kan ge stor utsläppsminskning.  
Kommunen väljer först hur många och vilka klimatlöften som antas och som sedan 

genomförs under 2021.  
Den 16 december 2020 kommer kommunstyrelsens ordförande att bjudas in till Vara 

konserthus för att överlämna Uddevalla kommuns klimatlöften till landshövding Anders 

Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson.  
I slutet av 2021 följs arbetet upp och de kommuner som utmärker sig särskilt kommer 

att uppmärksammas. 
Utav de tjugo klimatlöften är det åtta löften som förvaltningen betraktar som aktuella 

för Uddevalla kommun. 
1. Vi använder klimatstyrande resepolicy 
2. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal 
3. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala 

bostadsbolag 
4. Vi minskar inköp av fossilbaserade engångsprodukter 
5. Vi producerar egen solel 
6. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal 
7. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation 
8. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-05 

Inbjudan till Kommunernas klimatlöften 

Beskrivning av satsningen kommunernas klimatlöften 

Förslag till kommunernas klimatlöften 

Bilaga Beskrivning av vilka klimatlöften som är aktuella för Uddevalla kommun 

  

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP): Att i första hand lägga till klimatlöften 3, 9, 14, 15, 18 samt att 

utreda övriga klimatlöften. 

3. Våra nya personbilar är miljöbilar  

9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar 

14.Vi gör investeringar för energieffektiviseringar  

15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 312 
 

18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget 

(Förstahandsyrkande) 

 

att i första hand utreda möjligheten att lägga till klimatlöften 3, 9, 14, 15, 18 samt i 

andra hand utreda övriga klimatlöften.  

3. Våra nya personbilar är miljöbilar  

9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar 

14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar  

15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation 

18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget. 

(Andrahandsyrkande) 

 

Camilla Johansson (C): Att lägga till följande punkter/löften: 

11. att möjliggöra lån/hyra av produkter så man slipper köpa 

12. att vi ska mäta matsvinn i vår offentliga verksamhet och har mål för detta 

15. minska klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation ingår i kommunens 

klimatlöfte   

Propositionsordningar 

Följande propositionsordning godkänns.  

 

Ordförande betraktar Jarmo Uusitalos (MP) andrahandsyrkande som ett 

återremissyrkande och ställer därför först proposition på att återremittera ärendet eller 

avgöra det idag och finner kommunstyrelsen besluta att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordförande ställer därefter proposition på förslaget i handlingarna och finner 

kommunstyrelsen bifalla det. Ordförande ställer därefter proposition på Camilla 

Johanssons (C) tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla det. Ordförande 

ställer slutligen proposition på Jarmo Uusitalos (MP) tilläggsyrkande och finner 

kommunstyrelsen avslå det. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att under 2021 anta följande elva klimatlöften:  

 

Vi använder klimatstyrande resepolicy. 

Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal. 

Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag. 

Vi minskar inköp av fossilbaserade engångsprodukter. 

Vi producerar egen solel. 

Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal. 

Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation. 

Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat. 

Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 312 
 

Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål. 

Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation.  

Reservation 

Jarmo Uusitalo (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 313 Dnr KS 2020/00479  

Remiss om Havs- och vattenmyndighetens förslag till 
genomförande av kraven på fiskeredskap i 
engångsplastdirektivet  

Sammanfattning 

Miljödepartementet bjuder in Uddevalla kommun att inkomma med synpunkter gällande Havs- 

och Vattenmyndighetens förslag till genomförande av kraven på fiskeredskap i 

engångsplastdirektivet. Remissen inkom till Uddevalla kommun 2020-07-03 och ska vara 

miljödepartementet tillhanda senast 3 november 2020. Havs- och vattenmyndigheten har 

samverkat med fiskerinäringen och andra berörda myndigheter och aktörer för att lämna förslag 

på hur engångsplastdirektivet kan genomföras i Sverige gällande kraven på fiskeredskap som 

innehåller plast. 
I och med förslaget minskar sannolikt kommunens kostnader för avfallshantering något, 

eftersom förslaget innebär ett producentansvar för fiskeredskap av plast.  

Kommunen kommer dock ha vissa kostnader i och med personella resurser som krävs 

för både tillsyn och samråd.  

Med anledning av detta behövs ett klargörande från HaV gällande hur långt den 

kommunala tillsynsmyndighetens ansvar sträcker sig. Kommunens roll i samarbetet för 

utförandet av insamlingen av fiskeredskap bör förtydligas samt att kommunens 

tillsynsansvar bör förtydligas vad det ska innefatta och hur långtgående det är. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-06 

Havs och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdraget om fiskeredskap i 

engångsplastdirektivet 

Följebrev till remiss om Havs- och vattenmyndighetens förslag till genomförande av 

kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet  

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att ställa sig bakom förvaltningens synpunkter på Havs- och vattenmyndighetens 

förslag till genomförande av kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 314 Dnr KS 2020/00558  

Fastställande av kommungemensam internkontrollpunkt 2021 

Sammanfattning 

Enligt ”Riktlinjer för intern kontroll i Uddevalla kommun” ska kommunstyrelsen 

fastställa kommungemensamma internkontrollpunkter för det kommande årets 

internkontrollplaner. De kommungemensamma internkontrollpunkterna granskas av 

samtliga nämnder och återrapporteras till kommunstyrelsen i samband med ordinarie 

återrapportering av nämndernas arbete med internkontroll. 

  

Förslag på 2021 års kommungemensamma internkontrollpunkt: Kontroll av att avtal 

mellan arbetsgivare och medarbetare ligger till grund för distansarbete. Kontrollen är 

tänkt att omfatta distansarbete som har varit igång kvartal 2-3 2021. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-25 

Risk- och väsentlighetsanalys Distansarbete version 2020-09-15 

Förslag på kommungemensam internkontrollpunkt 2021 version 2020-09-15 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att som gemensam internkontrollpunkt för år 2021fastställa kontroll av att avtal mellan 

arbetsgivare och medarbetare ligger till grund för distansarbete. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 315 Dnr KS 2020/00304  

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning avseende 
livsmedelstillsyn, arbetsmarknadsanställningar, PUB-avtal och 
allmänna ärenden 

Sammanfattning 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning är påkallad. Berörda avsnitt är: 

  

Samhällsbyggnadsnämnden har reviderat sin delegationsordning på grund av ny 

lagstiftning inom livsmedelskontrollen. Då kommunstyrelsen ansvarar för 

myndighetsutövning på livsmedelsområdet för den verksamhet som 

samhällsbyggnadsnämnden bedriver är målsättningen att de båda nämnderna 

delegationsordningar ska ha motsvarande innehåll.  

  

De nya delegationerna baseras på det förslag som SKR (Sveriges kommuners och 

regioner) har tagit fram. De viktigaste förändringarna från tidigare delegationsordning 

är: 

 

 Kontrollförordning (EG) 882/2004 om offentlig kontroll har utgått och till stor 

del ersatts av Förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll. 

 En sanktionsavgift ska utfärdas om en registreringspliktig verksamhet påbörjats 

utan att ha registrerat sig. Enhetschef har delegation för sanktionsavgift upp till 

20.000 kr 

 

Kommunledningskontoret, föreslår att en ny delegation tillförs innebärande rätt att 

teckna personuppgiftsbiträdesavtal. Sådana tecknas när extern part behandlar 

kommunens personuppgifter, oftast leverantörer av IT-tjänster. Föreslagen delegat är 

förvaltningschef med vidaredelegation till dataskyddshandläggare och administrativ 

chef. Delegationen föreslås införas som en ny punkt 32 i avsnittet Övrigt. 

Vidare föreslås att punkten P37 ”Arbetsmarknadsåtgärder, visstidsanställning” ändras 

till ”Arbetsmarknadsanställningar” med delegat avdelningschef arbetsmarknads-

avdelningen samt enhetschef arbetsmarknadsavdelningen.  

Kommunledningskontoret har också gjort uppmärksammat behov av en översyn av 

avsnittet Allmänna ärenden, beslut enligt nya förvaltningslagen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-14. 

Förslag till revidering av avsnitt Livsmedelskontroll m.m. 

Förslag till revidering av avsnitt Allmänna ärenden P. 12-12 d) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att revidera avsnittet Livsmedelskontroll m.m. enligt upprättat förslag, 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

Forts. § 315 

 

att delegera till förvaltningschef med rätt att vidaredelegera att teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal (ny punkt 32, avsnitt övrigt), 

  

att revidera P 37 så att den får lydelsen: Arbetsmarknadsanställningar, med delegater 

Avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen och enhetschef arbetsmarknadsenheten, 

  

att revidera avsnitt Allmänna ärenden enligt upprättat förslag. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 316 Dnr KS 2020/00609  

Projektbeställning berörande Rävsdal industriområde 

Sammanfattning 

Rävsdal industriområde planlades för industriändamål i detaljplan 1485K-P98/13 som 

vann laga kraft 1998. Området består i dagsläget av ca 70 000 kvadratmeter (kvm) 

skogsmark. Rävsdalsområdet beskrivs i detaljplanen ha relativt goda förutsättningar för 

grundförhållanden med halvfast till fast lera. Rävsalsområdet har även angivits av 

Bohusläns museum som en viktig fornlämningsmiljö och markarbeten får inte utföras 

utan länsstyrelsens tillstånd.  

En arkeologisk undersökning och en artskyddsutredning av området utfördes under 

hösten 2019. Undersökningen resulterade i att markarbeten får utföras på området. En 

geoteknisk undersökning av området behöver utföras. Därefter behöver området 

projekteras och sedan sker en upphandling av en entreprenad för att iordningställa 

kommunikationsytor, vatten och avlopp, dagvatten, el och övrig infrastruktur.  

Gällande detaljplan 1485K-P98/13 medger en byggnadshöjd på 10 meter och en 

exploateringsgrad på 50 % av markytan. Den totala ytan industrimark uppgår till ca 55 

000 kvm och total byggnadsyta skulle då uppgå till ca 27 500 kvm. 

  

Kommunen har som ambition att Rävsdal ska vara klart för etablering av verksamheter 

under 2023. Vägarna som iordningställs inom exploateringsområdet ligger på 

kvartersmark, och avses i framtiden driftas och underhållas av en 

gemensamhetsanläggning.  

  

Exploateringskalkylen (2020-08-25) redovisar beräknade totala kostnader till ca 7,3 mkr 

och totala intäkter till 16,8 mkr, vilket skulle ge ett nettoöverskott på 9,5 mkr 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-15 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-09-12 §389 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-25  

Projektbeställning, Bilaga 1  

Exploateringskalkyl, Bilaga 2  

Gällande detaljplan 1485K-P98/13, Bilaga 3  

Illustration över området, Bilaga 4  

Arkeologisk förundersökning, Bilaga 5  

Artskyddsutredning, Bilaga 6 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna samhällsbyggnadsnämndens projektbeställning och exploateringskalkyl 

för att iordningställa Rävsdal industriområde i enlighet med gällande detaljplan 1485K-

P98/13 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 317 Dnr KS 2020/00630  

Beslut om avrop 1, förstudie om byggnation av skola Skäret, 
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 skola på Skäret, 

kallad Skola Skäret.  

 

Objektens omfattning ska var och ett prövas utifrån samverkansavtalets modell som 

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

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

kostnadsfördelning. 

 

Detaljplanearbete har inletts för skolan. Den inledande fasen ”initial analys” samt 

förstudien enligt samverkansmodellen kommer att genomföras parallellt med 

detaljplanearbetet, dels för att samordningseffekt av utredningar, dels för att 

förprojektering och volymarbete kan ske tillsammans med planarbetet. Förstudiefasen 

innehåller bland annat framtagande av programbudget, produktionskostnadskalkyl samt 

ekonomisk ram i enlighet med de principer som framgår i samverkansavtalet.  

 

Hemsö har arbetat fram en första preliminär tidplan för projektet som bygger helt på 

kommunens tidplan för detaljplanearbetet. Tidplanen visar på att skolstart ht 2025 kan 

vara möjlig. Budgeten för förstudiearbetet fram till samråd och avrop 2 bedöms till 

1.200.000 kr. 

 

En styrgrupp har bildats för samverkan om samtliga projekt i avtalet. Gruppen består av 

två representanter från vardera parten. För kommunen har kommundirektören utsett en 

medarbetare från kommunledningskontoret och en från samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Representanterna bedömer att projektet bör gå vidare till förstudiefasen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-12. 

Bilaga 1, Förstudiebudget skola Skäret. 

Bilaga 2, tidplan, skola Skäret. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna avrop 1 för skolprojektet Skäret, 

 

att inleda förstudiefasen med Skola Skäret, 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 317 

 

att budgeten för förstudiefasen ska vara 1.200.000 kr. 

 

Deltar ej i beslut 
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 318 Dnr KS 2020/00510  

Beslut om avrop 2, programfas, ny förskola Hälle 2, 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 förskola i Hälle, 

kallad Hälle 2.  

  

Objekten ska prövas utifrån samverkansavtalets modell som inleds med en initial 

analys. Därefter sker ett antal steg fram till färdigställande. Om någon part önskar 

avbryta ett projekt vid någon tidpunkt görs det enligt en given kostnadsfördelning. 

  

Den inledande fasen ”initial analys” i samverkansmodellen har genomförts för förskolan 

Hälle 2 i vilken parterna har bedömt förutsättningarna för projektet och om projektet ska 

utredas ytterligare i en förstudie. Förstudiefasen innehåller bland annat framtagande av 

programbudget, produktionskostnadskalkyl samt ekonomisk ram i enlighet med de 

principer som framgår i samverkansavtalet.  

  

Kommunstyrelsen beslutade 26 augusti 2020 att projektet skulle gå in i förstudiefasen 

som enligt samverkansavtalet innebär Avrop 1.  

  

En styrgrupp har bildats för samverkan om samtliga projekt i avtalet. Gruppen består av 

två representanter från vardera parten. För kommunen har kommundirektören utsett en 

medarbetare från kommunledningskontoret och en från samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Representanterna bedömer att projektet bör gå vidare till programfasen. Under 

programfasen kommer ett utkast till hyresavtal arbetas fram.  

  

Budgeten omfattar framtagande av underlag för hyresavtal samt förfrågningsunderlag 

för entreprenadupphandling.  

  

Budgetförslaget möjliggör för projektet att löpa på med projektering under tiden 

hyresavtal och marköverlåtelseavtal går igenom kommunens beslutsprocess. Det 

möjliggör en förkortad tidplan för projektet med uppskattningsvis 3 månader. 

  

Budget föreslås omfatta 3 743 250 kr. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-12. 

Bilaga 1, programbudget Hälle 2 förskola 2020-09-22. 

Bilaga 2, tidplan Hälle 2 förskola 2020-09-22. 

Bilaga 3, ekonomisk ram Hälle 2 förskola 2020-09-22. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): att avslå förslaget i handlingarna samt att handla upp 

entreprenör för genomförande på den konkurrensutsatta marknaden. 

Forts. § 318 

Propositionsordningar 

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

yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna avrop 2 för förskoleprojektet Hälle 2, 

  

att inleda programfasen med förskolan Hälle 2, 

  

att budgeten för programfasen inklusive budget för förstudien ska vara 3 743 250 kr. 

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 319 Dnr KS 2020/00631  

Beslut om avrop 1, förstudie om nya- och ombyggnation av 
Ljungskileskolan, enligt samverkansavtal med Hemsö 

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 ny-, till- och ombyggnad av 

Ljungskileskolan till en elevkapacitet motsvarande cirka 1000 elever. 

 

Objektens omfattning ska var och ett prövas utifrån samverkansavtalets modell som 

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

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

kostnadsfördelning. 

 

Den inledande fasen ”initial analys” i samverkansmodellen för Ljungskileskolan pågår. 

Parterna har dock bedömt förutsättningarna för projektet och att projektet ska utredas 

ytterligare i en förstudie. Förstudiefasen innehåller bland annat framtagande av 

programbudget, produktionskostnadskalkyl samt ekonomisk ram i enlighet med de 

principer som framgår i samverkansavtalet.  

 

En styrgrupp har bildats för samverkan om samtliga projekt i avtalet. Gruppen består av 

två representanter från vardera parten. För kommunen har kommundirektören utsett en 

medarbetare från kommunledningskontoret och en från samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Representanterna bedömer att projektet bör gå vidare till förstudiefasen.  

 

Budgeten för förstudiearbetet bedöms till 2.520.000 kr. 

 

För Ljungskileskolan finns i dagsläget ingen tidplan. Målet är att inom ramen för 

förstudien arbeta fram en tidplan som kan presenteras för projektets styrgrupp senare 

under hösten. Kommunledningskontoret återkommer till kommunstyrelsen med förslag 

till tidplan så snart det är möjligt. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-12. 

Bilaga 1, förstudiebudget Ljungskileskolan. 

Bilaga 2, Grundläggande förutsättningar Ljungskileskolan 

Beslut 

Komunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna avrop 1 för skolprojektet Ljungskileskolan, 

 

att inleda förstudiefasen med Ljungskileskolan, 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

att budgeten för förstudiefasen ska vara 2 520 000 kr. 

Forts. § 319 

Deltar ej i beslut 

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 320 Dnr KS 2020/00632  

Projekt Rotviksbro äldreboende och förskola, 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 överlåtelse av fastigheten innehållande 

äldreboende och förskola i Rotviksbro samt tillbyggnad av äldreboendet. 

 

Objektens omfattning ska var och ett prövas utifrån samverkansavtalets modell som 

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

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

kostnadsfördelning. 

 

Under sommaren beslutades att projektet vid Rotviksbro skulle pausas. Arbetet har 

sedan dess stått still. För att kunna genomföra en effektiv resursplanering av nuvarande 

och kommande projekt, oavsett om det sker i samverkan med eller i egen regi, är det 

önskvärt med ett ställningstagande om projektet ska avslutas med Hemsö och drivas i 

egen regi eller att återuppta samverkan avseende detta projekt med Hemsö.  

Om kommunstyrelsen väljer att ärendet ska drivas i egen regi bedömer 

samhällsbyggnadsförvaltningens projektenhet tiden från beställning till inflyttning till 

36 månader. Motsvarande tid om projektet drivs av Hemsö har bolaget bedömt till 33 

månader. 

Hemsö har meddelat att inga kostnader kommer att påföras kommunen om projektet 

avbryts i detta skede. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-13. 

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Ingemar Samuelsson (S): att fortsätta samverkan 

med Hemsö. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition Ann-Charlott Gustafssons (UP) yrkande om att fortsätta 

samverkan med Hemsö och finner kommunstyrelsen bifalla det. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fortsätta samverkan med Hemsö fastighets AB avseende projekt Rotviksbro 

äldreboende och förskola. 

Deltar ej i beslut 

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 321 Dnr KS 2020/00624  

Initiativ om idéburen offentlig samverkan, IOS  

Sammanfattning 

I juni 2020 beslutade kommunstyrelsen att möjliggöra användning av de 5 miljoner som 

avsatts för Idéburna offentliga partnerskap (IOP) 2020 även för andra samarbeten med 

idéburen sektor för att möta behov som uppstått i samband med corona. För att 

möjliggöra användning av medlen inom ramen för 2020, beslutade kommunstyrelsen att 

idéburen sektor skulle ges möjlighet att ta initiativ till samverkan med kommunen 

genom en ny samverkansform- Idéburen Offentlig Samverkan (IOS). Syftet med IOS är 

att möjliggöra kortare samarbeten mellan kommun och idéburen sektor, snabba 

beslutsprocesser och att möta behov i samhället och hos befolkningen till följd av 

corona.  

  

Möjligheten att söka dessa medel kommunicerades ut i direkt anslutning till beslutet i 

kommunstyrelsen och fram till 2020-10-21 har det inkommit tretton initiativ till 

idéburen offentlig samverkan. Efter granskning utifrån kriterier föreslås 

kommunstyrelsen fatta positivt beslut om fem initiativ från följande organisationer: 

Studieförbundet Vuxenskolan, Agapes vänner, Saronhuset, Uddevalla Folkets Hus och 

ABF Fyrbodal. 

  

Initiativen föreslås få de belopp de ansökt om förutom initiativet från ABF Fyrbodal, 

Ung i sinnet, som föreslås bli beviljade 50 tkr istället för 93 tkr, en reducerad summa 

gällande arvoden och teknisk utrustning med hänvisning till den mycket begränsade 

projekttiden.  

  

Gemensamt för dessa fem initiativ är att de på ett tydligt sätt syftar till att möta och 

mildra konsekvenser till följd av corona hos särskilt utsatta målgrupper samt att det 

finns en samverkan kring innehållet i projekten med Uddevalla kommun. Två av 

initiativen är kopplade till redan befintliga Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP). 

Dessa initiativ bygger på den befintliga samverkan inom ramen för IOP:et men 

innehållet i initiativen har tydlig koppling till corona som inneburit försvårande 

omständighet för IOP:ets verksamhet och aktuella målgrupper som befintligt IOP inte 

har möjlighet att möta. 

  

Initiativ till IOS från följande organisationer föreslås därmed att avslås: 

Lita på Sverige?- Studieförbundet Vuxenskolan, Potatisgårdens vänner, Yrkesresurs, 

KÅSA-ABF Fyrbodal, Ljungskile folkhögskola, Lokal-TV Uddevalla, Reinos vänner 

och Musik i Bohuslän  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-09  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02 

Inkomna initiativ till Idéburen Offentlig samverkan 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 321 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): ändring av den första och andra beslutssatsen i förslaget i 

handlingarna enligt följande: 

att bevilja följande initiativ till idéburen offentlig samverkan: 

 

Utbildningsinsats för utlandsfödda kvinnor, Studieförbundet Vuxenskolan, 100 tkr  

Saronhuset för öppethållande av akutboende även på helgnätter, 100 tkr  

Uddevalla Folkets Hus för fik med socialt innehåll, 28 tkr 

ABF Fyrbodal för insatsen Ung i sinnet, för att motverka ensamhet och utanförskap 

bland äldre, 50 tkr 

 

att därmed använda 278 tkr av tilldelade IOP-medel 2020. 

 

Ann-Charlotte Gustafsson (UP): återremiss till förvaltningen för att tydliggöra 

förvaltningens bedömning av de inkomna initiativen.  

 

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till Ann-Charlott Gustafssons (UP) återremissyrkande. 

 

Stefan Skoglund (S) och Camilla Johansson (C): Bifall till förslaget i handlingarna. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer först proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera det 

och finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag.  

Ordförande ställer därefter proposition på förslaget i handlingarna i de delar där det inte 

finns säryrkanden och finner kommunstyrelsen bifalla det. Ordförande ställer slutligen 

proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD) ändringsyrkande 

och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att bevilja följande initiativ till idéburen offentlig samverkan: 

  

Utbildningsinsats för utlandsfödda kvinnor, Studieförbundet Vuxenskolan, 100 tkr 

Agapes vänner för matpengar, arbetsförberedande insatser och Studiestöd, 100 tkr 

Saronhuset för öppethållande av akutboendet även på helgnätter, 100 tkr 

Uddevalla Folkets Hus, för fik med socialt innehåll, 28 tkr 

ABF Fyrbodal för insatsen ung i sinnet, för att motverka ensamhet och utanförskap 

bland äldre, 50 tkr, 

  

att därmed använda 378 tkr kronor av tilldelade IOP-medel 2020, 

 

att uppdra åt kommunledningskontoret att skyndsamt starta upp beslutade projekt, 

 

att beviljade projekt slutredovisas efter första kvartalet 2021. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 322 Dnr KS 2020/00005  

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från 
Fyrbodal 2020 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S) ger en lägesrapport från det 

inom kommunalförbundet ägda bolaget Mediapoolen AB. Ordförande informerar även 

om Grynings Vård AB och hur bolaget har påverkats under den pågående 

Coronapandemin. 

 

Information lämnas också om utredning om Kunskapsakademin Västs framtid  

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 323 Dnr KS 2020/00004  

Information från kommundirektören 2020 

Sammanfattning 

Kommundirektör Peter Larsson informerar om följande. 

 

 Energimarknadsinspektionens beslut om tillstånd att markförlägga del av två 

befintliga luftledningar inom Rimnersområdet.  

 Västtrafiks planerade besparingar som kan innebära indragna avgångar till och 

från Uddevalla samt inom stadstrafiken. 

 Lägesrapport om situationen med Covid-19 inom socialtjänstens verksamhet. 

 Stadsträdgårdsmästarnas kongress 2021 som eventuellt kommer förläggas till 

Uddevalla. 

 Kommande vinters snöjröjning mot bakgrund av att samhällsbyggnad riskerar 

att få en brist på snöröjare. 

 Övergripande resultat från genomförd medarbetarenkät. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 324 Dnr KS 2020/00002  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

I förteckning daterad 2020-10-20 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 

kommunstyrelsens vägnar under perioden 2020-09-23—2020-10-20. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Förteckningar över fattade delegationsbeslut, 2020-10-20 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna redovisningen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-10-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 325 Dnr KS 2020/00003  

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

 

Dok. 307919  

Räddningstjänstförbundets direktions protokoll 2020-09-22 innehållande delårsrapport 

januari-augusti, verksamhetsplan och budget 

 

Dok. 307920  

Antagen verksamhetsplan och budget 2021 från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 

 

Dok. 307921 

Antagen delårsrapport januari-augusti 2020 från Räddningstjänstförbundet Mitt 

Bohuslän  

 

Protokoll från Uddevalla Utvecklings AB styrelsemöte 2020-09-18 

 

Jävsutskottets protokoll 2020-10-07 

 

Personalutskottets protokoll 2020-10-07 

 

Dok.303909 

Demokratiberedningens beslut om att sända kommunledningskontorets skrivelse 

Påminnelse om Systematiskt arbetssätt med medborgardialog till nämnderna 

tillsammans med Handbok Medborgardialog som en påminnelse om tidigare beslut 

2018-06-13. 

 

dok 308360 

Budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedling Väst 

 

dok 308359 

Revisorernas bedömning av Räddningstjänstens delårsrapport 2020-08-31 

 

2020/33 

Minnesanteckningarna från kommunstyrelsens uppsiktspliktsmöten med 

samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, barn- och 

utbildningsnämndens samt kommunstyrelsens egen verksamhet. 
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