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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Jerker Lundin (KD) 

Anna-Lena Heydar (S) 

Paula Berger (S) 

John Alexandersson (SD) 

Kent Andreasson (UP) ej § 43 p.g.a. jäv  

 
Övriga Malin Krantz, kommundirektör 

Per Bäckström, avdelningschef för avdelningen Näringsliv och Samhälle 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr KS 324223 

Förändringar av föredragningslistan  

Sammanfattning 

Sedan kallelsen skickades ut har följande ärenden tillkommit på föredragningslistan. 

 

Ärende 32, Igångsättningsbeslut med reviderad budget för Edingsvägens infrastruktur, 

etapp 1-2 

 

Ärende 33, Revidering av bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB, vinstutdelning 

 

Ärende 34, Revidering av bolagsordning för Uddevalla Turism AB, vinstutdelning 

 

Ärende 35, Revidering av bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB med 

dotterbolag, vinstutdelning 

 

Ärende 36, Revidering av bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB med dotterbolag, 

vinstutdelning 

 

Ärende 37, Revidering av bolagsordning för Uddevalla Energi AB med dotterbolag, 

vinstutdelning. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 Dnr KS 2023/00077 

Vision för Uddevalla kommun  

Sammanfattning 

Utifrån Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun fastställer 

kommunfullmäktige 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 företagare och gästande turister. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-14  

Förslag till Vision för Uddevalla kommun  

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP), Gösta Dahlberg (M), Niklas Moe (M), Martin Pettersson 

(SD) och David Sahlsten (KD): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att fastställa Uddevalla kommuns vision. 

Protokollsanteckning 

Ingemar Samuelsson (S) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Den vision som ligger för beslut är resultatet av en i hög grad bristfällig process. En 

normal hantering vid tidigare mandatperioder har varit en bred diskussion om hur 

omvärlden ser ut och vart vi vill komma i denna utveckling. Årets visionsdagar 

handlade om historiska tillbakablickar med bristfälliga analyser utifrån dessa. Tiden 

för att diskutera vart vi vill komma och hur visionen skall stödjas, var nedprioriterat till 

en omfattning som inte möjliggjorde bra diskussioner. Det är därför med stor 

tveksamhet som vi ställer oss bakom förslaget som ligger för beslut. 

 

Jarmo Uusitalo (MP), David Höglund Velasquez (V) och Camilla Johansson (C)  

ansluter sig till Ingemar Samuelssons (S) protokollsanteckning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 Dnr KS 2023/00078 

Strategisk plan 2023-2026 med kommunfullmäktiges styrkort 

Sammanfattning 

Arbetet har tagit sin utgångspunkt i Vision för Uddevalla kommun, framarbetad av 

samtliga partier representerade i Uddevalla kommunfullmäktige.  Den strategiska 

planen innehåller majoritetens överenskommelse, tre kompassriktningar för 

mandatperioden och åtta prioriterade områden samt kommunfullmäktiges styrkort 2023-

2026. 

 

I samband med beslut om Strategisk plan 2023-2026 med kommunfullmäktiges styrkort 

anses Plan Integration 2030 och Plan Välfärd 2030 vara väl inarbetade i materialet 

varför dessa kan avslutas. Kommunfullmäktiges uppdrag kopplat till planerna ska 

slutrapporteras enligt gällande rutiner för vårens uppsiktspliktsmöte.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-20 

Strategisk plan 2023-2026  

Kommunfullmäktiges styrkort 2023-2026  

Vision för Uddevalla kommun   

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V), Annelie Högberg (S),  

Camilla Johansson (C) och Jarmo Uusitalo (MP): avslag på förslaget i handlingarna.  

 

Christer Hasslebäck (UP) och Gösta Dahlberg (M): bifall till förslaget i handlingarna 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ingemar Samuelssons 

(S) m.fl. avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att fastställa strategisk plan 2023-2026 med kommunfullmäktiges styrkort, 

att avsluta Plan Integration 2030, 

att avsluta Plan Välfärd 2030, 

att kommunledningskontoret får i uppdrag att aktualitetspröva befintliga styrande 

dokument samt identifiera de som står i konflikt med strategisk plan. 

Reservation 

Centerpartiets, Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Socialdemokraternas ledamöter 

reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 31 

Protokollsanteckning 

Maria Johansson (L) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Vi hade önskat en mer handfast strategisk plan, men det är majoritetens sätt att visa den 

önskade inriktningen för den kommunala verksamheten. En stor del av den kommunala 

verksamheten är skolan, som tyvärr får väldigt liten plats i den strategiska planen. Som 

borgerligt oppositionsparti hade vi önskat en mer handfast skolpolitik. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32 Dnr KS 2021/00648 

Revidering av riktlinjer för sponsring 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande har givit kommunledningskontoret i uppdrag att göra en 

översyn av riktlinjer för sponsring för Uddevalla kommun. Uppdraget motiverades av 

att riktlinjerna är antagna 2005 och behöver uppdateras bl.a. avseende delegationer. 

En omarbetning av riktlinjernas disposition och innehåll har gjorts. Ett särskilt avsnitt 

om elitsponsring har lagts till som ersätter de av kommunstyrelsen tidigare antagna 

kriterierna för elitsponsring. I de nya riktlinjerna har också lagts till en något omarbetad 

version av riktlinjer för intäktssponsring, vilket innebär att all övergripande reglering av 

sponsring, både där kommunen är sponsor och mottagare av sponsring nu finns i samma 

dokument. 

Några viktiga förändringar i sak är att den maximala tiden för sponsringsavtal utökas 

från ett till två år, maxbeloppet för delegationsbeslut tas bort till förmån för reglering i 

kommunstyrelsens delegationsordning samt ökad tydlighet om vad sponsringsavtal ska 

innehålla. En mer utförlig beskrivning av ändringarna följer ärendet.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-21. 

Förslag till riktlinjer för sponsring. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-166 § 322. 

Kriterier för utökad sponsring av elitidrott, 2018-12-10. 

Riktlinjer för sponsring antagna 2005. 

Riktlinjer för intäktssponsring antagna 2007. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Riktlinjer för sponsring att gälla från och med 2023-03-01. 

att upphäva Riktlinjer för intäktssponsring antagna av kommunfullmäktige 2007-10-10 

§ 264, 

att upphäva Riktlinjer för sponsring för Uddevalla kommun antagna av 

kommunfullmäktige 2005-01-12 § 11, 

att de nya riktlinjerna ska gälla från och med 2023-03-01. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att upphäva kommunstyrelsens beslut 2018-12-19- § 322, kriterier för utökad sponsring 

av elitidrott.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Dnr KS 2023/00085 

Avskaffande av resepolicy för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Den politiska majoriteten i Uddevalla står i begrepp att arbeta fram en ny strategisk plan 

och politiska mål för innevarande mandatperiod. I syfte att förenkla arbetet i de 

kommunala verksamheterna och arbeta bort långsiktiga ekonomiska låsningar pågår en 

översyn av styrande dokument, planer och målsättningar.  

Uddevalla kommun antog 2020-01-08 resepolicy för Uddevalla kommun. Majoritetens 

uppfattning är att väsentliga förhållanden rörande anställdas resor i tjänsten regleras av 

avtal, lagar och skattetekniska regler och att det är upp till cheferna i linjeorganisationen 

att tillse att resandet sker i enlighet med dessa samt inom de ekonomiska ramar 

verksamheten tilldelats. Det finns av denna anledning inget behov av att ytterligare i en 

kommunal policy reglera resandet. Resepolicyn ska enligt detta förslag därför 

avvecklas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag  

Resepolicy för Uddevalla kommun antagen 2020-01-08. 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C), Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V), Jarmo 

Uusitalo (MP): avslag på förslaget i handlingarna.  

 

Martin Pettersson (SD), Christer Hasslebäck (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Camilla Johanssons (C) 

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

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avskaffa resepolicy för Uddevalla kommun, antagen 2020-01-08 § 15. 

 

Reservation 

Centerpartiets, Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Socialdemokraternas ledamöter 

reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

Då det inte finns några underlag för hur avskaffandet av nämnda resepolicy påverkar 

ekonomin i respektive linjeorganisation samt att det inte finns med i handlingarna vad 

miljökonsekvensen blir kan vi inte ställa oss bakom detta. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr KS 2023/00086 

Revidering av mål och mått för god ekonomisk hushållning för 
Uddevalla Turism AB 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och 

kommunalförbund.  

 God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, 

bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i 

samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 

Varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta 

kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande 

där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet 

god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett 

verksamhetsperspektiv.  

Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när 

finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse. Kommunen har 

god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de 

verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.  

Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när 

finansiella mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, 

visar måluppfyllelse/förbättring.  

Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-

delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning.  

Uddevalla Turism AB:s definierar att bolaget har god ekonomisk hushållning när det 

finansiella målet om resultat och verksamhetsmålen för antalet resenärer och besökande 

uppnås 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-02. 

Skrivelse från Uddevalla Turism AB om mål och mått för God Ekonomisk Hushållning 

2022. 

Protokoll från Uddevalla Turism AB 2022-11-29. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Uddevalla Turism ABs definition av god ekonomisk hushållning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 
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§ 35 Dnr KS 2022/00498 

Hemställan från barn och utbildningsnämnden om att få starta 
nybyggnation av Äsperöds förskola, Rydingsberg 1, enligt 
kalkyl 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har i sin beslutade lokalförsörjningsplan med Äsperöds 

förskolas lokal för nybyggnation år 2023-2024. Den beslutade och uppskattade 

investeringskostnaden för projektet var då 45,0 mnkr. Projekteringens nu uppdaterade 

kalkyl påvisar en ökad kostnad till 60,8 mnkr. (se bilaga). Enligt kommunens riktlinjer 

för investeringar så krävs nytt ingångsättningsbeslut för avvikelser >10%.  

Den tidigare kostnadsuppskattningen och beslutad investering har grundats på tidigare 

förskole-byggnationer och eftersom världsläget på senare tid har förändrats orsakar det 

prisökningar (index/inflation) och därav måste investeringskalkylen revideras upp. De 

nya förutsättningarna har kommunicerats med samhällsbyggnadsförvaltningen och 

något alternativ till fortsatt projektering och byggnation enligt den nya kalkylen kan 

man inte se.  

Ytterligare uppdatering av investeringskostnaden har inkommit och uppgår till 66,5 

mkr. Mot bakgrund av detta föreslår barn och utbildningsförvaltningen till barn och 

utbildningsnämnden att hemställa hos kommunstyrelsen att få starta nybyggnation av 

Äsperöds förskola enligt projektering och uppdaterad kalkyl. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-08 

Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2022-09-20 §182 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-31.  

Jävsutskottets protokollsutdrag 2022-06-13 § 10 Ansökan om bygglov för nybyggnation 

av Äsperöds förskola.  

Beslutsunderlag nybyggnation av Äsperöds förskola.  

Förstudierapport Nybyggnation av Äsperöds förskola.  

Uppdaterade investeringskostnader för pågående byggnation av förskolor 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ge igångsättningsbeslut till nybyggnation av Äsperöds förskola enligt uppdaterad 

och reviderad kalkyl, 

att kapitalkostnaden för investeringen finansieras av kommunens kapitalkostnad, 

att övriga driftskostnader finansieras inom befintligt kommunbidrag för Barn- och 

utbildningsnämnden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 Dnr KS 2022/00496 

Igångsättningstillstånd för trafikanpassningsåtgärder av 
Sandersdalsskolan samt ökat kommunbidrag för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 

Med anledning av att Sandersdalsskolan ändrat inriktning från en F-5 skola till en F-3 

skola, finns behov av att göra åtgärder på den av Samhällsbyggnadsförvaltningen 

förvaltade väg i anslutning till skolan. Behovet har uppstått som en följdinvestering i 

trafikmiljön på grund av förändringar av skolans lokalbehov, utifrån av barn- och 

utbildningsnämnden beslutad skolstrukturplan. 

Sandersdalsskolan införde förändringen vid skolstart HT-22. Elever från 

Unnerödsskolan och Sandersdalsskolan har slagits ihop och elevantalet ökat med cirka 

65 elever, från 294 till 360 elever och antalet klasser ökat från 12 till 16. Även antalet 

personal på skolan har ökat. Detta innebär att Sandersdalsskolan ökat från en 2 

parallellig F-5 skola till en 4 parallellig F-3 skola.  

I och med att antalet årkurser F-3 ökar kommer även andelen elever som hämtas och 

lämnas med bil öka och trafiksituationen, under framför allt morgonen, påverkas. Detta 

ställer högre kvar på en anpassad hämtning/lämningsplats och har ekonomiskt inte 

funnits med i projektet för utökning av skolan. Beställningen har kommit in till 

förvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden behöver få ett igångsättningstillstånd för 

trafikanpassningarna. Genomförandet kommer att behöva färdigställas under 2022. 

Investeringsutgiften för trafikanpassningsåtgärderna är 0,75 miljoner kronor och ryms 

inom kommunens beslutade investeringsutrymme. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-08 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-29 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): ändring av första beslutssatsen till följande: Att konstatera att 

trafikanpassningsåtgärden är utförd. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna med sitt eget 

ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att konstatera att trafikanpassningsåtgärden är utförd, 

att tillkommande kapitalkostnader täcks av kapitalkostnadsreserven i kommunens 

budget. 
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Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr KS 2022/00594 

Samhällsbyggnadsnämndens svar på revisionsrapport  om 
granskning av kommunens arbete med detaljplaner och 
trafikplanering 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har granskat kommunens arbete med detaljplaner och 

trafikplanering. Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden 

bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. 

Särskilt fokus har legat på kommunens val att bevilja bygglov och exploateringar på 

äldre detaljplaner. 

Utifrån revisorernas rekommendationer kommer nämnden vidta följande åtgärder: 

 Att i samarbete med kommunledningskontoret arbeta vidare med att hitta 

tydliga finansieringsmodeller för kommunala detaljplaner. 

 Att i samarbete med kommunledningskontoret utvärdera processen för 

planbesked för att optimera de planbesked som ges utifrån ett 

genomförandeperspektiv.  

 Att fördjupa analysen kring handläggningstider och redovisa resultatet för 

nämnden under 2023.  

 Att analysera pågående arbete med att förnya äldre detaljplaner utifrån 

samhällsnytta och genomförbarhet.  

 Att utifrån principerna i samhällsbyggnadsstrategin och i samarbete med 

kommunledningskontoret ta fram en prioritering för förnyelse av äldre 

detaljplaner. 

 Att se över och komplettera projektmodellen med rutiner och checklistor när 

bygglov söks för större exploateringar/investeringar på äldre detaljplaner.  

Kommunledningskontoret har inget att erinra över samhällsbyggnadsnämndens svar och 

föreslår kommunfullmäktige att godkänna det. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-01. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2023-01-19 § 6. 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse, 2022-12-19. 

Granskningsrapport av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering 2022-

11-08. 

Kortrapport av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering.2022-11-08, 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna samhällsbyggnadsnämndens svar. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 Dnr KS 2022/00340 

Bildande av bolag för skolskjuts; antagande av bolagsordning 
och specifikt ägardirektiv, val av ägarombud m.m. Uddevalla 
Skolskjuts AB 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-25 § 154 att uppdra åt kommunledningskontoret 

att ta fram beslutsunderlag i syfte att bilda ett helägt kommunalt bolag i syfte att bedriva 

skolskjutstrafik i Uddevalla kommun samt att utarbeta en optimeringsplan innan 

upphandling genomförs.  

Uppdraget med att ta fram beslutsunderlag för bolagsbildning är färdigställt. 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till bolagsordning och specifikt 

ägardirektiv för ett nytt bolag kallat Uddevalla Skolskjuts AB. Föremål för bolagets 

verksamhet, vilket anges i bolagsordningen, är att ombesörja att skolskjuts anordnas, 

planeras och beställs för den skolskjuts som Uddevalla kommun ansvarar för. Bolaget 

kan även tillhandahålla tjänster som har anknytning till nämnd verksamhet. 

När kommunfullmäktige har antagit bolagsordning och ägardirektiv krävs att 

erforderliga handlingar sänds in till Bolagsverket för att bolaget slutligt ska bildas.  

Omfattning av arbetet i styrelsen för bolaget bedöms vara ringa, varför uppdraget ej 

föreslås berättiga till arvoden eller ersättningar. 

Kommunstyrelsen har att utse ägarombud för de kommunala bolagen. 

Kommunfullmäktiges val av ledamöter och lekmannarevisorer handläggs i separat 

ärende. 

Den del av uppdraget som avser att utarbeta en optimeringsplan är under arbete vid 

barn- och utbildningsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-25 § 154 

Bolagsordning för Uddevalla Skolskjuts AB 

Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Skolskjuts AB. 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C): att förslaget avslås och att kommunstyrelsen istället beslutar 

att undersöka möjligheterna att upphandla öppen skolskjutstrafik via Västtrafik. 

 

Martin Pettersson (SD) nominerar Christer Hasslebäck (UP) till ombud vid stämman 

med Uddevalla Skolskjuts AB. 

 

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



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. 38 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Camilla Johanssons (C) 

avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bilda bolaget Uddevalla Skolskjuts AB, 

att fastställa bolagsordning för Uddevalla Skolskjuts AB enligt upprättat förslag, 

att fastställa specifikt ägardirektiv för Uddevalla Skolskjuts AB enligt upprättat förslag, 

att uppdrag som ledamot, ordförande eller vice ordförande i styrelsen inte ska berättiga 

till arvode eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Christer Hasslebäck (UP) till ombud vid stämma med Uddevalla Skolskjuts AB. 

Reservation 

Camilla Johansson (C) reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

Eftersom den föreslagna modellen för skolskjutsar som föreslås med stängd 

skolskjutstrafik är mycket sämre för skolskjutsberättigade elever på framförallt 

landsbygden att åka med kollektivtrafiken kan vi i Centerpartiet inte biträda förslaget. 

Det innebär dessutom försämrade resmöjligheter för allmänheten på landsbygden och 

den föreslagna modellen med ett nytt kommunalt bolag som utan konkurrens skall ge 

trafiken till ett annat kommunalt bolag är också mycket tveksam ur juridisk synpunkt. 

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning för (SD)-, (M)-, och (KD)-

grupperna. 

 

Detta är ett följdbeslut som härrör till beslut med diarienummer KS 2021/00383 som 

avhandlades i kommunstyrelsen den 27 oktober 2021. Sverigedemokraterna, 

Moderaterna och Kristdemokraterna har inte ändrat uppfattning i sakfrågan, men 

respekterar det vägval som kommunstyrelsen gjort. 

 

Maria Johansson (L) lämnar följande anteckning till protokollet: 

 

Eftersom den föreslagna modellen för skolskjutsar som föreslås med stängd 

skolskjutstrafik är mycket sämre för skolskjutsberättigade elever på framförallt 

landsbygden att åka med kollektivtrafiken kan vi i Liberalerna inte biträda förslaget.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. 38 

Det innebär dessutom försämrade resmöjligheter för allmänheten på landsbygden och 

den föreslagna modellen med ett nytt kommunalt bolag som utan konkurrens skall ge 

trafiken till ett annat kommunalt bolag är också mycket tveksam ur juridisk synpunkt. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr KS 2021/00445 

Hyreskontrakt för Rotviksbro äldreboende, enligt 
samverkansavtal med Hemsö Fastighets AB, information 
reviderad hyreskostnad  

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 äldreboendet Rotviksbro. 

Tillbyggnaderna på Rotviksbro som Uddevalla kommun kommer att hyra är 2030 kvm i 

två plan och är dimensionerad för 20 boenderum, hemtjänstlokal och byggnad för 

reservaggregat för el.  

Totalentreprenaden har upphandlats enligt LOU, det var således kommunen som 

värderar inkomna anbud och undertecknar tilldelningskontrakt tillsammans med 

entreprenör. Upphandlingsförfarandet görs i nära samarbete med Hemsö. 

Hyreskostnaden för tre tillbyggnader beräknades till 4 770 500 kr i hyrestrappan. 

Efter upphandlingen av entreprenör revideras hyreskostnaden till 5 257 700 kr. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-04 

Bilaga 1, Revidering av hyresnivå  

Bilaga 2, entreprenadkontrakt  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 40 Dnr KS 2023/00087 

Utträde ur Fair Trade City, avskaffande av Fairtrade mål samt 
revidering av åtaganden i åtgärdsprogrammet för de regionala 
miljömålen, utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022-
2025, åtgärd BK5 

Sammanfattning 

Den politiska majoriteten i Uddevalla står i begrepp att arbeta fram en ny strategisk plan 

och politiska mål för innevarande mandatperiod. I syfte att förenkla arbetet i de 

kommunala verksamheterna och arbeta bort långsiktiga ekonomiska låsningar pågår en 

översyn av styrande dokument, planer och målsättningar.  

En ambition i det kommande strategiska arbetet är kommunen ska göra satsningar på 

lokalproducerade varor. Majoriteten föreslår därför att kommunens nuvarande 

målsättningar på området ekologiska livsmedel samt Fairtrademärkta produkter och 

Fairtrade-diplomering upphör. 

Mål om inköp av ekologiska livsmedel 

Kommunen har i kommunfullmäktiges styrkort tidigare haft mål om att en viss andel av 

inköpta livsmedel ska vara ekologiska. Detta mål gäller inte längre då styrkortets 

giltighet löpte ut 2022.  

Kvarstående mål på området är ett av de åtagandena i åtgärdsprogrammet för de 

regionala miljömålen, utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022-2025 som 

kommunstyrelsen beslutade om 2022-08-31. Berört mål har beteckningen ”BK5. Främja 

ekologisk livsmedelskonsumtion a) Öka inköpen av ekologiska livsmedel inom 

kommunen.” 

Medlemskap i Fairtrade City och Fairtrademål 

Uddevalla kommun är sedan 2010 en diplomerad Fairtrade City då kommunfullmäktige 

biföll en motion med ett sådant förslag. Som diplomerad ingår kommunen i ett nätverk 

med 49 andra svenska kommuner. För att vara diplomerad ska kommunen ha en 

övergripande strategi för hållbar och etisk konsumtion, lokal styrning genom 

samverkansgrupp, verksamhetsplan för arbetet med Fairtrade City, informations- och 

engagemangsarbete och upphandling och inköp av rättvist handlade produkter. Årlig 

avgift för diplomering är 15 tkr. Kommunala kostnader för administration och 

aktiviteter tillkommer.  

Uddevalla kommun antog i december 2021 tre s.k. Fairtrademål: 

A 100% Fairtrade-märkta produkter i kaffeautoamtsavtalet som innefattar kaffe, te och 

chokladdryck för alla anställda. 

 100% Fairtrade-märkta produkter i livsmedelsavtalet för kaffe, te, rörsocker, bananer och 

chokladdryck. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 40 

 B  Kommunen ska verka för att i ökad utsträckning upphandla och konsumera Fairtrade-

produkter. Det innebär att utöka sortimentet att innehålla andra produkter än livsmedel, 

exempelvis fotbollar, blommor, textilier samt utbud av Fairtrade produkter och tjänster på 

hotell och konferensanläggningar.  

C  Öka intresse och kännedom för rättvis handel Ta fram en verksamhetsplan med struktur för 

informationsinsatser och engagemang 

Skillnaden i kostnad för kommunen mellan Fairtrade-produkter och icke rättvisemärkta 

produkter är svår att beräkna. För kaffe uppskattas skillnaden vara 10-15 kronor kilo. 

Under fjärde kvartalet 2019 köpte kommunen c:a 4500 kilo Fairtrade-märkt kaffe. 

Lagen om offentlig upphandling 17 kap 4§ ställer krav på att en upphandlande 

myndighet ska, om det är behövligt, kräva att leverantören ska fullgöra kontraktet enligt 

angivna villkor i enlighet med ILO:s kärnkonventioner, om arbetet utförs under sådana 

förhållanden att svensk arbetsrätt inte är tillämplig. Produkter som typiskt sett ingår i 

ett Fairtrade-sortiment, såsom kaffe och choklad, har hög risk att vara producerade på 

ett sätt som inte uppfyller nämnda bestämmelse. Kommunen kommer vid upphandlingar 

sannolikt även fortsättningsvis behöva att kravställa certifierade produkter inom dessa 

områden. Det finns på marknaden förutom Fairtrade, en handfull andra 

märkningar/certifieringar. 

Den politiska majoriteten föreslår att målen avskaffas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-08 § 269.  

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP): att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram vilka alternativ som 

finns till Fairtrade-märkning och att ta fram kostnader för dessa.  

 

Ingemar Samuelsson (S) och David Höglund Velasquez (V): avslag på förslaget i 

handlingarna. 

 

Henrik Sundström (M), Martin Pettersson (SD) och Ann-Charlott Gustafsson (UP): 

bifall till förslaget i handlingarna. 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarnas första beslutssats mot 

avslag på densamma och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på den andra och tredje beslutssatsen mot 

avslag på desamma och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 40 
Ordföranden ställer slutligen proposition på Jarmo Uusitalos (MP) tilläggsyrkande mot 

avslag på densamma och finner kommunstyrelsen avslå tilläggsyrkandet. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att återkalla åtagande BK5, Främja ekologisk livsmedelskonsumtion a) Öka inköpen av 

ekologiska livsmedel inom kommunen, i åtgärdsprogrammet för de regionala 

miljömålen, utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022-2025. 

  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att Uddevalla kommun ska avsluta sitt engagemang i Fairtrade City, 

  

att kommunens Fairtrade mål för perioden 2022-2024, antagna 2021-12-08 § 269, ska 

upphöra att gälla. 

 

Reservation 

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkanden. 

 

Camilla Johansson (C) reserverar sig mot beslutets första beslutssats med följande 

motivering. 

 

Centerpartiet ser inget motsatsförhållande i ekologisk kontra lokal produktion. Vi ser 

behovet av en ökad självförsörjningsgrad och vikten av att all matproduktion inom 

kommunen och dess närliggande kommuner ökar, varför vi avslår detta förslag. 

 

Jarmo Uusitalo (MP) reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

Ordförandes protokollsförslag är undermåligt och majoriteten vägrar att komplettera 

handlingarna i enlighet med mitt tilläggsyrkande med beslutsunderlag vilket är 

beklagligt. 

 

Protokollsanteckning 

Camilla Johansson (C) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

I protokollsförslaget hänvisar man till Lagen om offentlig upphandling 17 kap 4 § ; att 

kommunen vid upphandlingar av produkter inom de områden som Fairtrade idag 

levererar ( kaffe socker  etc) sannolikt även fortsättningsvis kommer behöva kravställa  

certifierade produkter. Man hänvisar också till att det på marknaden förutom Fairtrade, 

finns en handfull andra märkningar/certifieringar. Det finns ingen bilaga om vad de 

märkningarna/ certifieringarna kommer kosta i förhållande till Fairtrade ej heller är de 

namngivna varför vi ser protokollsförslaget bristfällig. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 41 Dnr KS 2022/00667 

Uppföljning av samverkansavtal med Norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 2022 avseende lokalt folkhälsoarbete samt 
ekonomisk redovisning 

Sammanfattning 

Ett avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun är slutet mellan 

kommunen och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen. 

Avtalet avser samverkan och samfinansiering av gemensamma folkhälsoinsatser i 

Uddevalla under åren 2020–2023. Enligt avtalet ska en redovisning sammanställas 

senast 25 januari varje år och sedan tillhandahållas Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun ska stå bakom uppföljningen. Uppföljningen 

beskriver Hälsopolitiska rådets arbete under 2022 samt de insatser som erhållit 

utvecklingsmedel från Hälsopolitiska rådet. Under 2022 har Hälsopolitiska rådets arbete 

utgått från det övergripande målet att förbättra befolkningens hälsa och utjämna 

skillnader i hälsa samt utifrån inriktningen att ge barn och unga likvärdiga möjligheter 

till en god start i livet genom en trygg och utvecklande uppväxt. Åtta utvecklingsprojekt 

har pågått under året och ett antal tvärsektoriella folkhälsoinsatser. Insatserna har både 

varit främjande och förebyggande och har riktats till målgrupper utifrån behov. 

Resultatet för 2022 hamnar på ett överskott på 241 tkr varav 147 tkr överförs till 2023 

års folkhälsobudget, denna summa motsvarar Hälso- och sjukvårdsnämndens del av 

överskottet. Överskottet beror främst på att personalkostnaden varit lägre än budgeterat 

samt att ett projekt, Få pojkar att lyckas i skolan, har skjutit på insatser och därmed 

utbetalning av projektmedel till 2023. Hälsopolitiska rådets budget för 2023 har 

korrigerats utifrån det faktiska bokslutet. 

Beslutsunderlag 

Hälsopolitiska rådets protokoll, 2023-01-30 § 6 

Samverkansavtal gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 

2020 – 2023 

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2022 mellan norra 

hälso- och sjukvårdsnämnden och Uddevalla kommun 

Ekonomisk redovisning 2022, samverkansavtal folkhälsa 

Hälsopolitiska rådets budget 2023, korrigerad  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna uppföljningen av samverkansavtalet 2022 och den ekonomiska 

redovisningen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 42 Dnr KS 2022/00459 

Justering av kommunbidrag 2023 

Sammanfattning 

Inom kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens verksamheter har det gjorts 

en omorganisation där det har framkommit att verksamhet ska flyttas över från 

samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Detta gäller tryckeriet och 

receptionen i stadshuset. Därav behöver en kommunbidragsväxling göras mellan 

nämnderna om 2 506 tkr. Det finns även intäkter som kommer att övergå till 

kommunstyrelsens verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-26. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna kommunbidragsväxlingen om 2 506 tkr, 

att fastställa de omräknade kommunbidragen enligt redovisad tabell. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr KS 2022/00198 

Markanvisningsavtal för verksamhetsmark, Berga 2:33 
Hogstorps industriområde 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger fastigheten Berga 2:33 i Hogstorps industriområde. 

Detaljplanen för området fick laga kraft under sommaren 2021 och hade till syfte att 

skapa mer mark för småindustri, verksamhet och lager i området. Industrimarken får 

bebyggas med 50% av tomtens areal och med en byggnadshöjd på 8 meter. 

Under 2021 inkom en ansökan om köp från Nyli Metrology AB och dess moderbolag 

FyrThorn AB, nedan kallad köparen, som idag finns med sin verksamhet på Lillesjö 

industriområde. Nyli är ett företag som är känt inom tillverkningsindustrin i Norden för 

sina produkter och tjänster inom mätteknik. 2019 blev de, som enda verksamhet i 

Norden, ackrediterade inom provning för partikelanalys på filter för området Teknisk 

renhet. De erbjuder produkter, tjänster, utbildning och konsultation inom området 

mätteknik. De är de enda i Norden och en av tre i Europa som kan leverera ett 

nyckelfärdigt totalsystem för arbete med teknisk renhet. Verksamheten har expanderat 

och växt ur lokalerna och fastigheten på Lillesjö och har därför ett behov av att köpa 

mark och bygga nytt i Hogstorp. 

På grund av rådande omständigheter inom världsmarknaden och byggsektorn har 

parterna istället för att teckna köpeavtal kommit överens om att teckna ett 

markanvisningsavtal för fastigheten. Detta innebär att köparen får ensamrätt på marken 

under en tidsperiod för att sedan gå vidare och teckna ett marköverlåtelseavtal. 

Markanvisningsavtalet ger köparen ensamrätt till och med 2024-06-30 att förhandla 

med kommunen om exploatering och markförvärv av cirka 6 900 kvm av fastigheten 

Berga 2:33. Kommunen har möjlighet att förlänga markanvisningen med ett år om 

köparen har behov av det och kan redovisa rimliga skäl för förlängningen. Innan 

markanvisningens utgång, om inte förlängning har beviljats, ska marköverlåtelseavtal 

som reglerar köpeskilling, parternas ansvar och åtaganden upprättas mellan parterna.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2023-01-02 

Markanvisningsavtal 2022-12-09 

Översiktskarta, 2023-01-02 

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna upprättat markanvisningsavtal mellan FyrThorn AB och Uddevalla 

kommun. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 43 

Jäv 

Kent Andreasson (UP) anmäler jäv och deltar inte överläggningar i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 44 Dnr KS 2022/00701 

Inbjudan om granskning av översiktsplan för Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Lysekils kommun har bjudit in Uddevalla kommun i granskningen av sin nya 

översiktsplan. 

Beslutsunderlag 

Följebrev tillhörande granskning av översiktsplan Lysekils kommun, datum 2022-12-28 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, datum 2023-01-31 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att inget erinra. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 45 Dnr KS 2023/00076 

Verksamhetsberättelse 2022 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2022. 

Verksamhetsberättelsen innehåller ekonomiskt utfall för verksamheterna och 

uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges styrkort. 

Resultatet för kommunstyrelsen uppgick till 31,6 mkr. Intäkternas budgetavvikelse 

uppgår till -18,1 mkr och beror på lägre intäktsutfall för de subventionerade 

anställningar inom arbetsmarknadsåtgärderna. Budgetavvikelsen på kostnadssidan 

uppgick till 49,7 mkr vilket även här huvudsakligen beror på arbetsmarknadsåtgärderna. 

Vidare redovisar nämnden positiv kostnadsavvikelse avseende näringslivsaktiviteter och 

förebyggande insatser. Avdelningar och verksamheter redovisar en sammanlagt positiv 

kostnadsavvikelse bland annat på grund av vakanser under delar av året och planerna 

för införskaffande av nytt lönesystem har avbrutits. Kommunens utbetalning för 

ekonomiskt bistånd uppgick till 74,4 mkr vilket är 5,6 mkr lägre än budget. 

Investeringsutgiften för kommunstyrelsen uppgick till 87,4 mkr vilket är 7,1 mkr lägre 

än antagen investeringsbudget. Orsaken beror huvudsakligen på lägre kostnadsutfall för 

byggnation av brandstation. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-27. 

Verksamhetsberättelse 2022 för kommunstyrelsen. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna verksamhetsberättelsen. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr KS 2022/00672 

Ansökan om sponsring från GF Kroppskultur för Junicupen 
2023 

Sammanfattning 

GF Kroppskultur har inkommit med en ansökan om sponsring med 400 000 kronor för 

att arrangera Junicupen i centrala Uddevalla 16-18 juni 2023 inklusive merkostnader 

pga flytt till centrum, såsom tex vakter, avspärrningar, hantering mattor, hyra  

toaletter och transporter. Cupen flyttades från den tidigare spelplatsen vid 

Rimnersområdet år 2022 pga byggnationerna där. Junicupen 2023 blir en fortsättning 

 på förra årets satsning av spelplats i centrala Uddevalla. Junicupen är bland de största 

cuperna i Sverige, och i år blir det den 47:e upplagan av cupen. Matcher spelas på 

Kampenhof med ca 8 planer på utrullade mattor på  parkeringsytor vid Kampenhof, 

samt inomhus i Rimnershallen, Agnebergshallen, Stenab Arena och 

Sommarhemsskolan. Förra året deltog 202 lag och GF Kroppskultur beräknar att  

antalet besökare var ca 5050/dag. Cupcenter blir som förra året inne i Bohusläns 

museum, vilket bidrar till nya besökare till dem. En utställning planeras av Bohusläns 

museum, för att rikta sig mot Junicupens besökare.  

Uddevalla kommun sponsrade GF Kroppskultur för Junicupen 2022 med 100 000 kr, 

samt ytterligare 300 000 kr för flytten och satsningen i centrum. Förslaget för 2023 är 

att kommunen sponsrar GF Kroppskultur för Junicupen 2023 med totalt 300 000 kr för 

fortsatt etablering och uppmuntran av arrangemanget i centrum.  

Medlen ska täcka eventuella hyror, tjänster etcetera som föreningen beställer av 

kommunen för att genomföra arrangemanget. Respektive förvaltning ställer ut faktura 

till GF kroppskultur för genomförda leveranser. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-02 

Avtal mellan Uddevalla kommun och GF Kroppskultur, 2023-02-01 

Skrivelse från GF Kroppskultur tillhörande ansökan om sponsring, 2022-12-12 

Budget tillhörande sponsringsansökan, 2022-12-12 

Ansökan från GF Kroppskultur, 2022-12-12 

Yrkanden 

Henrik Sundström (M): bifall till förslaget i handlingarna med ändringen att kommunen 

ska sponsra GFK Kroppskultur med 400 000 kr. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att sponsra GF Kroppskultur med totalt 400 000 kronor för Junicupen 2023 i centrala 

Uddevalla, 

att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för sponsring.    



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr KS 2022/00613 

Val av ledamöter i Destination Uddevalla samt ersättare i Lane-
Ryrs hembygdsförening  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har ett vakant uppdrag som ersättare i Lane-Ryrs hembygdsförening 

att förrätta val till. Enligt valberedningens protokoll ska uppdraget tillfalla något av 

oppositionspartierna.  

Därutöver ska kommunstyrelsen förrätta nomineringar till föreningen Destination 

Uddevallas styrelse. 

 

Kommunledningskontoret föreslår efter samråd med kommunstyrelsens presidium att 

ledamöterna i Destination Uddevallas styrelse fortsättningsvis ska väljas för en 

fyraårsperiod till och med årsmötet året efter nämndernas mandatperiods slut, alltså 

våren 2027. Förslaget har kommunicerats med Destination Uddevalla som inte hade 

några invändningar mot förslaget. 

 

Kommunledningskontoret föreslår därmed enligt valberedningens förslag, att nominera 

Gösta Dahlberg (M), Ingemar Samuelsson (S) och Mats Eliasson (-) till och med 

föreningens årsmöte 2027. 

 

Destination Uddevalla ska hålla sitt ordinarie årsmöte den 24 mars 2023.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-15 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S) nominerar Åsa Carlsson (S) till ersättare i Lane-Ryrs 

hembygdsförening.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att nominera Gösta Dahlberg (M) till ledamot i Destination Uddevallas styrelse från och 

med årsmötet 2023 till och med årsmötet 2027, 

 

att nominera Ingemar Samuelsson (S) till ledamot i Destination Uddevallas styrelse från 

och med årsmötet 2023 till och med årsmötet 2027, 

 

att nominera Mats Eliasson (-) till suppleant till och med årsmötet 2027, 

att välja Åsa Carlsson (S) till ersättare i Lane-Ryrs hembygdsförening till och med 

2023-12-31. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 48 Dnr KS 2022/00642 

Antagande av vägledande bestämmelser för ekonomiskt 
bistånd 2023 

Sammanfattning 

Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd utgör tillsammans med 

delegationsordning de riktlinjer handläggarna av försörjningsstöd använder vid 

prövning av rätten till ekonomiskt bistånd. 

Dokumentet uppdateras årligen efter att regeringen beslutat om kommande års riksnorm 

för försörjningsstöd. 

Inför 2023 har regeringen beslutat att skriva upp riksnormen med 8,6 %. En stor ökning 

jämfört med ökningen från 2021 till 2022 som uppgick till 1,6 %. 

Föreslagna förändringar för 2023 års vägledande bestämmelserna grundas på: 

1. Den av regeringen beslutade riksnormen för 2023. 

2. Nya vägledande rättsfall och ny praxis. 

3. Ett behov av att förenkla och förtydliga vissa skrivningar.  

Inför 2023 finns inga förslag på förändrad delegationsordning. 

I bilaga, Föreslagna förändringar 2023, finns alla föreslagna förändringar av betydelse. 

I bilagan återfinns även riksnormen för 2023, såsom den beslutats av regeringen och 

föreslagen uppdelning i kostnadsposter.  

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2023-02-07 § 4 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-04 

Ändringar i vägledande bestämmelser 2023. 

Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2023 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2023. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 49 Dnr KS 2022/00675 

Förlängning av föravtal med Arwidsro angående Parkens 
förskola och trygghetsboende 

Sammanfattning 

I februari 2021 ingicks ett föravtalet mellan Uddevalla kommun och Arwidsro 

Samhällsfastigheter AB gällande en exploatering med ca 100 trygghetsbostäder, 

hemtjänstlokal och 10 avd. förskola på fastigheten Lindstam 2. 

Arwidsro har  under december 2022 begärt en förlängning av föravtalet, då 

marköverlåtelsen av fastigheten inte är påbörjad 2022-12-31. Arwidsro önskar förlänga 

föravtalet till och med 2023-12-31. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1  Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-02 

Bilaga 2  Föravtal fastigheten Lindstam 2, 2021-01-27 

Bilaga 3  Arwidsro ansökan 2020-12-01 

Bilaga 4  Kommunstyrelsens beslut, 2021-01-27 

Bilaga 5  Begäran om förlängning av föravtalet 2022-12-08  

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): Att förlänga avtalet med Arwidsro samt att den delen som 

avser förskolan påskyndas. 

 

David Höglund Velasquez (V), Jarmo Uusitalo (MP) och Camilla Johansson (C): bifall 

till Ingemar Samuelssons (S) yrkande.  

 

David Sahlsten (KD): bifall till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ingemar Samuelsson 

(S) yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att begärd förlängning av föravtalet inte godkänns, 

att förskolan skall byggas i egen regi.  

Reservation 

Centerpartiets, Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Socialdemokraternas ledamöter 

reserverar sig mot beslutet med hänvisning till egna yrkanden. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 49 

Protokollsanteckning 

Maria Johansson (L) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Vi är av uppfattningen att kommunen så långt det är möjligt ska äga sina lokaler, men 

vi tycker också att externa aktörer ska kunna lita på att kommunen håller det den lovar. 

Att inte förlänga föravtalet riskerar att skapa en kultur där framtida aktörer inte vågar 

göra nödvändiga investeringar eller ens vill gå in och satsa på etableringar i 

kommunen. 

 

Camilla Johansson (C) och Jarmo Uusitalo (MP) ansluter sig till Maria Johanssons (L) 

protokollsanteckning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50 Dnr KS 2023/00096 

Ombudsinstruktion 2023 för Uddevalla Energi AB med 
dotterbolag  

Sammanfattning 

Kommunen äger genom kommunfullmäktige bolag, som ska utöva ägarstyrningen över 

Bolagen. Bolagen ska senast under mars månad varje år hålla årsstämma, varvid de 

ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiven ska 

behandlas.  

Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. Kommunfullmäktige 

ska till bolagstämma utse ombud och utfärda ombudsinstruktion till kommunens ombud 

i vilken det tydligt framgår hur ombudet ska rösta i på stämman förekommande 

ärenden. Kommunfullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma.  

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att utfärda 

ombudsinstruktioner. 

Uddevalla Energi AB med tillhörande dotterbolag har inkommit med årsredovisning för 

2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-14. 

Fördelning Koncernbidrag 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): Att ombudet godkänner koncernbidrag i den omfattning som 

motsvarar underskottet i Uddevalla Utvecklings AB, med den av bolaget redovisade 

vinstandel i förhållande till övriga bolag. 

 

David Höglund Velasquez (V), Jarmo Uusitalo (MP), Camilla Johansson (C): Bifall till 

Ingemar Samuelssons (S) yrkande. 

 

Ann-Charlott Gustafsson (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ingemar Samuelssons 

(S) m.fl yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ombudet godkänner bolagets resultat- och balansräkning, 

att ombudet godkänner att verkställa värdeöverföring om 50 mkr från Uddevalla Energi 

AB till Uddevalla Utvecklings AB i form av koncernbidrag och/eller utdelning, 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 50 

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter, 

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för bolagets VD. 

Protokollsanteckning 

Maria Johansson (L) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Vi befinner oss i en tid då ekonomin är osäker samtidigt som stora investeringar är att 

vänta i bolagen. Då kan vi inte ställa oss bakom ett beslut om koncernbidrag, i 

synnerhet då beslutet inte föregåtts av någon information kring vad koncernbidraget 

syftar till 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Dnr KS 2023/00097 

Ombudsinstruktion 2023 för Uddevalla Omnibus AB med 
dotterbolag 

Sammanfattning 

Kommunen äger genom kommunfullmäktige bolag, som ska utöva ägarstyrningen över 

Bolagen. Bolagen ska senast under mars månad varje år hålla årsstämma, varvid de 

ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiven ska 

behandlas.  

Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. Kommunfullmäktige 

ska till bolagstämma utse ombud och utfärda ombudsinstruktion till kommunens ombud 

i vilken det tydligt framgår hur ombudet ska rösta i på stämman förekommande 

ärenden. Kommunfullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma.  

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att utfärda 

ombudsinstruktioner. 

Uddevalla Omnibus AB med dotterbolag har inkommit med årsredovisning för 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-14 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): att ombudet godkänner koncernbidrag i den omfattning som 

motsvarar underskottet i Uddevalla Utvecklings AB, med den av bolaget redovisade 

vinstandel i förhållande till övriga bolag. 

 

David Höglund Velasquez (V), Jarmo Uusitalo (MP), Camilla Johansson (C): Bifall till 

Ingemar Samuelssons (S) yrkande. 

 

Ann-Charlott Gustafsson (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ingemar Samuelssons 

(S) m.fl yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ombudet godkänner bolagets resultat- och balansräkning, 

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter, 

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för bolagets VD. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 51 

Protokollsanteckning 

Maria Johansson (L) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Vi befinner oss i en tid då ekonomin är osäker samtidigt som stora investeringar är att 

vänta i bolagen. Då kan vi inte ställa oss bakom ett beslut om koncernbidrag, i 

synnerhet då beslutet inte föregåtts av någon information kring vad koncernbidraget 

syftar till. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 Dnr KS 2023/00098 

Ombudsinstruktion 2023 för Uddevalla Hamnterminal AB med 
dotterbolag  

Sammanfattning 

Kommunen äger genom kommunfullmäktige bolag, som ska utöva ägarstyrningen över 

Bolagen. Bolagen ska senast under mars månad varje år hålla årsstämma, varvid de 

ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiven ska 

behandlas.  

Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. Kommunfullmäktige 

ska till bolagstämma utse ombud och utfärda ombudsinstruktion till kommunens ombud 

i vilken det tydligt framgår hur ombudet ska rösta i på stämman förekommande 

ärenden. Kommunfullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma.  

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att utfärda 

ombudsinstruktioner. 

Uddevalla Hamnterminal AB med dotterbolag har inkommit med årsredovisning för 

2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-14 

Fördelning kommunbidrag 2022 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): att ombudet godkänner koncernbidrag i den omfattning som 

motsvarar underskottet i Uddevalla Utvecklings AB, med den av bolaget redovisade 

vinstandel i förhållande till övriga bolag. 

 

David Höglund Velasquez (V), Jarmo Uusitalo (MP), Camilla Johansson (C): Bifall till 

Ingemar Samuelssons (S) yrkande. 

 

Ann-Charlott Gustafsson (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ingemar Samuelssons 

(S) m.fl yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ombudet godkänner bolagets resultat- och balansräkning, 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 52 

att ombudet godkänner att verkställa värdeöverföring om 10 mkr från Uddevalla 

Hamnterminal AB till Uddevalla Utvecklings AB, i form av koncernbidrag och/eller 

utdelning, 

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter, 

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för bolagets VD. 

 

Protokollsanteckning 

Maria Johansson (L) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Vi befinner oss i en tid då ekonomin är osäker samtidigt som stora investeringar är att 

vänta i bolagen. Då kan vi inte ställa oss bakom ett beslut om koncernbidrag, i 

synnerhet då beslutet inte föregåtts av någon information kring vad koncernbidraget 

syftar till 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 Dnr KS 2023/00099 

Ombudsinstruktion 2023 för Uddevalla Vatten AB 

Sammanfattning 

Kommunen äger genom kommunfullmäktige bolag, som ska utöva ägarstyrningen över 

Bolagen. Bolagen ska senast under mars månad varje år hålla årsstämma, varvid de 

ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiven ska 

behandlas.  

Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. Kommunfullmäktige 

ska till bolagstämma utse ombud och utfärda ombudsinstruktion till kommunens ombud 

i vilken det tydligt framgår hur ombudet ska rösta i på stämman förekommande 

ärenden. Kommunfullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma.  

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att utfärda 

ombudsinstruktioner. 

Uddevalla Vatten AB har inkommit med årsredovisning för 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-14 

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ombudet godkänner bolagets resultat- och balansräkning 

att ombudet godkänner föreslagen hantering av bolagets resultat 

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för bolagets VD. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 54 Dnr KS 2023/00100 

Ombudsinstruktion 2023 för Uddevalla Turism AB  

Sammanfattning 

Kommunen äger genom kommunfullmäktige bolag, som ska utöva ägarstyrningen över 

Bolagen. Bolagen ska senast under mars månad varje år hålla årsstämma, varvid de 

ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiven ska 

behandlas.  

Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. Kommunfullmäktige 

ska till bolagstämma utse ombud och utfärda ombudsinstruktion till kommunens ombud 

i vilken det tydligt framgår hur ombudet ska rösta i på stämman förekommande 

ärenden. Kommunfullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma. 

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att utfärda 

ombudsinstruktioner.   

Uddevalla Turism AB har inkommit med årsredovisning för 2022 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-14 

Fördelning Koncernbidrag 2022 

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ombudet godkänner bolagets resultat- och balansräkning, 

att ombudet godkänner att bolaget erhåller koncernbidrag från Uddevalla Utvecklings 

AB om 5 mkr, 

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter, 

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för bolagets VD. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 Dnr KS 2023/00095 

Ombudsinstruktion 2023 för Uddevalla Utvecklings AB 

Sammanfattning 

Kommunen äger genom kommunfullmäktige bolag, som ska utöva ägarstyrningen över 

Bolagen. Bolagen ska senast under mars månad varje år hålla årsstämma, varvid de 

ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiven ska 

behandlas.  

Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. Kommunfullmäktige 

ska till bolagstämma utse ombud och utfärda ombudsinstruktion till kommunens ombud 

i vilken det tydligt framgår hur ombudet ska rösta i på stämman förekommande 

ärenden. Kommunfullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma.  

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att utfärda 

ombudsinstruktioner.  

Uddevalla Utveckling AB har inkommit med årsredovisning för 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-14. 

Fördelning koncernbidrag. 

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ombudet godkänner bolagets resultat- och balansräkning 

att ombudet godkänner att bolaget lämnar koncernbidrag till Uddevalla Turism AB om 

5 mkr 

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för bolagets VD. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 56 Dnr KS 2023/00044 

Information från kommundirektören samt 
stadsutvecklingsprojekten 2023  

Sammanfattning 

Kommundirektör Malin Krantz ger en lägesrapport ifrån omorganiseringen av 

kommunledningskontoret. 

 

Avdelningschef Per Bäckström informerar om kommunens nya näringslivsgrupp och 

arbetsformerna för densamma. 

 

Per Bäckström ger en kortfattad lägesrapport över stadsutvecklingsprojekten; 

Rimnersområdet, hamnen, centrumutvecklingen och skolbyggnationerna.  

 

Information lämnas om att mark- och miljödomstolen har upphävt detaljplanen för nya 

Skäretskolan. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 57 Dnr KS 2023/00004 

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från 
Fyrbodal 2023 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Martin Pettersson (SD) meddelar kommunstyrelsen att 

han och 1:e vice ordförande Henrik Sundström (M) kommer genomföra omfattande 

företagsbesök under nästkommande vecka i syfte att inhämta information om hur 

kommunen och näringslivet kan samverka bättre i framtiden.  

 

Martin Pettersson (SD) informerar även om de val som har förrättats under det senaste 

sammanträdet i kommunalförbundet Fyrbodal. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 58 Dnr KS 2023/00002 

Redovisning av delegationsbeslut 2023 

Sammanfattning 

I förteckningar daterade 2023-02-15 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 

nämndens vägnar under perioden 2023-01-17—2023-02-15.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-15. 

Förteckningar, 2023-02-15. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 59 Dnr KS 2023/00003 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2023 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga anmälningsärenden i förteckning daterad 2023-02-15 till handlingarna.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 60 Dnr KS 2022/00662 

Igångsättningsbeslut med reviderad budget för Edingsvägens 
infrastruktur, etapp 1-2 

Sammanfattning 

Rimnersområdet är under utveckling i syfte att skapa ett attraktivt sport- och 

idrottscentrum, där ingår ny simhall, ombyggnation av Rimnersvallen samt utveckling 

av Rimnersområdet som helhet. Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att ha ett 

helhetsperspektiv för att hantera markfrågor i området.  

Byggnationen av Rimnersvallen och simhallen är i utförandefasen och en förstudie har 

genomförts avseende Edingsvägens infrastruktur och en mer detaljerad 

genomförandeplan har tagits fram, som också omfattar vägens anknytningar i öster och 

väster. Arbetet planeras att ske i fyra etapper. Den ursprungliga budgeten om 10 mkr har 

uppdaterats.  

Arbetsområdet som beskrevs i kalkylen var simhallen och visst arbete med utearealen 

samt en del gällande trafikåtgärder i form av förbättring av Edingsvägen förbi 

simhallen. Trafikåtgärderna, som beräknades till 10 mnkr, bestod då i att förnya 

befintlig parkering mellan Edingsvägen och järnvägen, en ny överbyggnad, ny asfalt på 

Edingsvägen samt trottoar och gång-/cykelväg. 

Efter geologiska undersökningar gjordes ny projektering med ändrad placering på 

parkering, andra lägen för kollektivtrafiken, ny linje för Edingsvägen samt förbättrad 

säkerhet för gående och cyklande från Edingsvägen i väst till Exercisvägen i öst.  

Den nya planen som inkluderar omgivning, trafik, infrastruktur samt säkerhet och 

effektivitet för trafikanter och boende i närmiljön, kostnadsberäknades, i 

samråd/samarbete med ingående enheter och förvaltningar, ger en ökad investering på 

etapp 1, med 5 mnkr (från 10 mnkr till 15 mnkr) och investeringen för etapp 2 för 

parkeringen på utsidan mellan simhallen och Edingsvägen är 5 mnkr.  

Total investering för etapp 1 och 2 av ombyggnationen av infrastrukturen vid 

Edingsvägen är 21 mnkr. Ökningen ryms inom kommunfullmäktiges beslutade totala 

investeringsram för aktuell period. 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har på delegation beslutat om hemställan om 

att den reviderade investeringen godkänns samt att få igångsättningsbeslut för 

ombyggnationen av Edingsvägen enligt underlag. 

 

Ärendet tas upp som ett extra ärende under sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-20 

Delegationsbeslut SBN 2023/00007 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 60 

PM Edingsvägen höjd investering 

Prioritering Edingsvägen 221117 

Etappindelning Edingsvägen 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna en utökning av investeringsbudgeten till 21 mkr för etapp 1 och 2 av 

Edingsvägen infrastruktur, 

att Samhällsbyggnadsnämnden får starta etapp 1 och 2 av ombyggnationen av 

Edingsvägens infrastruktur. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 61 Dnr KS 2023/00135 

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB, 
vinstutdelning 

Sammanfattning 

Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas enligt aktiebolagslagen av bolagstämman. 

Det är bolagets styrelse som föreslår till vilket belopp utdelningen ska ske och stämman 

kan inte besluta om högre utdelning än den som styrelsen föreslagit. Aktiebolagslagen 

(18 kap 1 §) ger dock möjlighet att i bolagsordningen föreskriva en möjlighet för 

stämman att besluta om högre vinstutdelning än nivån i styrelsen förslag. 

En revidering av bolagsordningarna för samtliga bolag i koncernen Uddevalla 

Utvecklings AB föreslås i syfte att möjliggöra att vid bolagsstämmorna besluta om en 

högre vinstutdelning än bolagsstyrelsernas förslag. Ändringsförslaget återfinns i en ny 

paragraf i bolagsordningen benämnd vinstutdelning och är synlig i fet stil med gul 

markering.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag.  

Bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB. 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP) och David Höglund Velasquez (V): 

avslag på förslaget i handlingarna.  

 

Christer Hasslebäck (UP) och Henrik Sundström (M): bifall till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ingemar Samuelssons 

(S) m.fl. avslagsyrkanden och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.   

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att revidera bolagsordningen för Uddevalla Utvecklings AB enligt upprättat förslag. 

 

Deltar ej i beslut 
Camilla Johansson (C) avstår från att delta i beslutet. 

 

Reservation 

Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot 

beslutet till förmån för egna yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 62 Dnr KS 2023/00136 

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Turism AB, 
vinstutdelning 

Sammanfattning 

Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas enligt aktiebolagslagen av bolagstämman. 

Det är bolagets styrelse som föreslår till vilket belopp utdelningen ska ske och stämman 

kan inte besluta om högre utdelning än den som styrelsen föreslagit. Aktiebolagslagen 

(18 kap 1 §) ger dock möjlighet att i bolagsordningen föreskriva en möjlighet för 

stämman att besluta om högre vinstutdelning än nivån i styrelsen förslag. 

En revidering av bolagsordningarna för samtliga bolag i koncernen Uddevalla 

Utvecklings AB föreslås i syfte att möjliggöra att vid bolagsstämmorna besluta om en 

högre vinstutdelning än bolagsstyrelsernas förslag. Ändringsförslaget återfinns i en ny 

paragraf i bolagsordningen benämnd vinstutdelning och är synlig i fet stil med gul 

markering.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag.  

Bolagsordning för Uddevalla Turism AB 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP) och David Höglund Velasquez (V): 

avslag på förslaget i handlingarna. 

 

Christer Hasslebäck (UP) och Henrik Sundström (M): bifall till förslaget i handlingarna 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ingemar Samuelssons 

(S) m.fl. avslagsyrkanden och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.   

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att revidera bolagsordningen för Uddevalla Turism AB enligt upprättat förslag. 

 

Deltar ej i beslut 
Camilla Johansson (C) avstår från att delta i beslutet. 

 

Reservation 

Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot 

beslutet till förmån för egna yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 63 Dnr KS 2023/00137 

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB 
med dotterbolag, vinstutdelning 

Sammanfattning 

Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas enligt aktiebolagslagen av bolagstämman. 

Det är bolagets styrelse som föreslår till vilket belopp utdelningen ska ske och stämman 

kan inte besluta om högre utdelning än den som styrelsen föreslagit. Aktiebolagslagen 

(18 kap 1 §) ger dock möjlighet att i bolagsordningen föreskriva en möjlighet för 

stämman att besluta om högre vinstutdelning än nivån i styrelsen förslag. 

En revidering av bolagsordningarna för samtliga bolag i koncernen Uddevalla 

Utvecklings AB föreslås i syfte att möjliggöra att vid bolagsstämmorna besluta om en 

högre vinstutdelning än bolagsstyrelsernas förslag. Ändringsförslaget återfinns i en ny 

paragraf i respektive bolagsordning benämnd vinstutdelning och är synlig i fet stil med 

gul markering.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag.  

Bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB. 

Bolagsordning för Swanfalk Shipping AB. 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP) och David Höglund Velasquez (V): 

avslag på förslaget i handlingarna. 

 

Christer Hasslebäck (UP) och Henrik Sundström (M): bifall till förslaget i handlingarna 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ingemar Samuelssons 

(S) m.fl. avslagsyrkanden och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.   

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att revidera bolagsordningen för Uddevalla Hamnterminal AB enligt upprättat förslag, 

  

att revidera bolagsordningen för SwanFalk Shipping AB enligt upprättat förslag. 

 

Deltar ej i beslut 
Camilla Johansson (C) avstår från att delta i beslutet.  

  

Reservation 

Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot 

beslutet till förmån för egna yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 64 Dnr KS 2023/00138 

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB med 
dotterbolag, vinstutdelning 

Sammanfattning 

Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas enligt aktiebolagslagen av bolagstämman. 

Det är bolagets styrelse som föreslår till vilket belopp utdelningen ska ske och stämman 

kan inte besluta om högre utdelning än den som styrelsen föreslagit. Aktiebolagslagen 

(18 kap 1 §) ger dock möjlighet att i bolagsordningen föreskriva en möjlighet för 

stämman att besluta om högre vinstutdelning än nivån i styrelsen förslag. 

En revidering av bolagsordningarna för samtliga bolag i koncernen Uddevalla 

Utvecklings AB föreslås i syfte att möjliggöra att vid bolagsstämmorna besluta om en 

högre vinstutdelning än bolagsstyrelsernas förslag. Ändringsförslaget återfinns i en ny 

paragraf i respektive bolagsordning benämnd vinstutdelning och är synlig i fet stil med 

gul markering 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag.  

Bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB. 

Bolagsordning för Lysekils Busstrafik AB. 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP) och David Höglund Velasquez (V): 

avslag på förslaget i handlingarna. 

 

Christer Hasslebäck (UP) och Henrik Sundström (M): bifall till förslaget i handlingarna 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ingemar Samuelssons 

(S) m.fl. avslagsyrkanden och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.   

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att revidera bolagsordningen för Uddevalla Omnibus AB enligt upprättat förslag, 

  

att revidera bolagsordningen för Lysekils Busstrafik AB enligt upprättat förslag. 

 

Deltar ej i beslut 
Camilla Johansson (C) avstår från att delta i beslutet.  

  

Reservation 

Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot 

beslutet till förmån för egna yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 65 Dnr KS 2023/00139 

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Energi AB med 
dotterbolag, vinstutdelning 

Sammanfattning 

Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas enligt aktiebolagslagen av bolagstämman. 

Det är bolagets styrelse som föreslår till vilket belopp utdelningen ska ske och stämman 

kan inte besluta om högre utdelning än den som styrelsen föreslagit. Aktiebolagslagen 

(18 kap 1 §) ger dock möjlighet att i bolagsordningen föreskriva en möjlighet för 

stämman att besluta om högre vinstutdelning än nivån i styrelsen förslag. 

En revidering av bolagsordningarna för samtliga bolag i koncernen Uddevalla 

Utvecklings AB föreslås i syfte att möjliggöra att vid bolagsstämmorna besluta om en 

högre vinstutdelning än bolagsstyrelsernas förslag. Ändringsförslaget återfinns i en ny 

paragraf i respektive bolagsordning benämnd vinstutdelning och är synlig i fet stil med 

gul markering.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag.  

Bolagsordning för Uddevalla Energi AB. 

Bolagsordning för Uddevalla Energi Elnät AB. 

Bolagsordning för Uddevalla Energi Värme AB. 

Bolagsordning för Uddevalla Kraft AB. 

Bolagsordning för Bohusgas AB. 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP) och David Höglund Velasquez (V): 

avslag på förslaget i handlingarna. 

 

Christer Hasslebäck (UP) och Henrik Sundström (M): bifall till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ingemar Samuelssons 

(S) m.fl. avslagsyrkanden och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.   

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att revidera bolagsordningen för Uddevalla Energi AB enligt upprättat förslag, 

  

att revidera bolagsordningen för Uddevalla Energi Elnät AB enligt upprättat förslag, 

  

att revidera bolagsordningen för Uddevalla Energi Värme AB enligt upprättat förslag, 

  

att revidera bolagsordningen för Uddevalla Kraft AB enligt upprättat förslag, 

  

att revidera bolagsordningen för Bohusgas AB enligt upprättat förslag.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 65 

 

Deltar ej i beslut 
Camilla Johansson (C) avstår från att delta i beslutet. 

  

Reservation 

Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot 

beslutet till förmån för egna yrkanden.  
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