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Protokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Anna-Lena Heydar (S) 

Mattias Forseng (SD) 

Kent Andreasson (UP) 

 
Övriga Hampus Eriksson, § 322 

Johan Martinsson, § 322 

Sofia Stengavel, kommunekolog, § 322 

David Alfredsson, skogsförvaltare, § 323 

Anders Brunberg, avdelningschef, § 322-323 

Viktor Kullgren, markstrateg, § 323 

Bengt Adolfsson, ekonomichef, § 324-326 

Per Bäckström, projektchef 

Malin Krantz, kommundirektör  

Sebastian Johansson, kommunsekreterare  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 322 Dnr KS 322492 

Information om förslag till naturvårdsavtal för området 
Majoreberg, del av fastigheten  Trollgil 1:3 

Sammanfattning 

Fastighetsägaren till Trollgil 1:3, Hampus Eriksson, och projektledaren Johan 

Martinsson presenterar sig och berättar om bakgrunden till förslaget till naturvårdsavtal. 

Området som är föremål för avtalet ligger öster om Torp ovanför IKEA och omfattar 28 

hektar. I området anläggs en vandringsled på cirka 3,5 km.  

 

Fastighetsägaren delger kommunstyrelsen bilder över naturområdena och svarar på 

frågor från ledamöterna. 

 

Förslaget till naturvårdsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren underställs 

kommunstyrelsen för beslut i ett annat ärende på dagens sammanträde. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 323 Dnr KS 322490 

Information om arbetet med att ta fram en markplan för 
Uddevalla kommun  

Sammanfattning 

Markstrateg Viktor Kullgren lämnar en bakgrundsbeskrivning till den föreslagna 

markplanen och vilket arbete som har bedrivits under beredningen. Kommunens 

markinnehav har inventerats och kommande behov har utretts. 

 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2021 att uppdra åt kommunstyrelsen att ta 

fram en markplan som ska utgöra en proaktiv handlingsplan med syfte att stödja 

kommunens arbete att uppnå översiktsplanens mål. 

 

Markplanen ska tillställas kommunstyrelsen för beslut under våren 2023. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 324 Dnr KS 322522 

Information om kommunens hantering av pensionsskulder 

Sammanfattning 

Ekonomichef Bengt Adolfsson informerar om kommunens hantering av 

pensionsskulder och hur pensionskostnaderna beräknas.  

 

Pensioner intjänade före 1998 bokförs inte som en skuld i balansräkningen utan noteras 

som en ansvarsförbindelse i redovisningen. Sammanlagt beräknas kommunens 

ansvarsförbindelse landa på 677 miljoner kronor. Kommunen har under ett par år gjort 

förtida avbetalningar av pensionsskulden, senast i november med cirka 100 miljoner 

kronor. 

 

Kommunen betalar cirka 230 miljoner kronor i pensionskostnader varje år. Nästa år 

förväntas kostnaderna öka med cirka 100 miljoner kronor. Detta beror på uppräkningar 

av prisbasbeloppet med anledning av den pågående inflationen samt andra faktorer. 

 

Ekonomichefen svarar på ledamöternas frågor. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 325 Dnr KS 2022/00011 

Information om controllerrapport per oktober 2022  

Sammanfattning 

Ekonomichef Bengt Adolfsson informerar om kommunens controllerrapport per 

oktober 2022. Kontrollerrapport är ett komplement till övriga delårsboksluten och syftar 

till att ge en översiktlig information om ekonomin för förtroendevalda och tjänstemän. 

 

Till denna rapport har det gjorts en ny bedömning och där visar årsprognosen i stället på 

cirka 156,8 mkr (144,8 mkr exkl. jämförelsestörande poster) och en budgetavvikelse 

som därmed uppgår till 116,1 mkr. Förändringen av prognosen är en följd av att 

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att kommunen ska göra en inlösen av framtida 

pensionsåtaganden om maximalt 105 mkr. Nämnderna beräknas sammantaget redovisa 

ett underskott med -0,8 mkr, en klar förbättring jämfört med delårsrapporten (-15,1 

mkr). Skatter och generella bidrag beräknas ge ett överskott på 109,6 mkr och övriga 

kommuncentrala poster visar ett överskott om 7,3 mkr.  

 

Investeringarna prognostiseras i oktober till 646,9 mkr för helåret, vilket är 49,1 mkr 

lägre än vid senaste delårsrapport. Jämfört med årets investeringsbudget om 806,0 mkr 

är det en avvikelse på 159,1 mkr. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 326 Dnr KS 2022/00374 

Medborgarförslag från Daniel Linsten om att förbättra 
vägförbindelserna mellan Uddevalla centrum och Torp 
Köpcentrum 

Sammanfattning 

Daniel Linsten föreslår att alternativa vägar för allmän trafik ska öppnas mellan Torp 

och centrum i Uddevalla och att ett projekt för att utöka befintlig väg till tre filer åt 

respektive håll ska startas. Idag uppstår kösituationer och att endast ha tvåfilig väg är för 

sårbart.  

Väg 44 sträcker sig mellan Götene och Uddevalla. Vägen utgör riksintresse för 

kommunikationer och ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet med avseende på 

personresor, kollektivtrafik och godstransporter. Trafiken är omfattande och på vägen 

samsas idag motortrafik från såväl personbilar, godstransporter som kollektivtrafik.  

Väg 44 sträcker sig genom Uddevalla men är en statlig väg varför det är Trafikverket 

som ansvarar för denna väg. Kommunen har dock medverkat i flera trafikstudier på 

vägavsnittet mellan Torp och Uddevalla centrum vilket, precis som förslagsställaren 

önskar, resulterat i att kommunen genom avtal med Trafikverket åtagit sig att öppna upp 

alternativa vägförbindelser som komplement till väg 44. Åtgärderna avser lokal väg 

mellan Tavlegatan och Undavägen och väg mellan Undavägen och Frölandsvägen. 

Kommunen ska också verka för en utveckling som av kapacitets- och trafiksäkerhets-

skäl möjliggör utbyggnad av ytterligare körfält på väg 44. Kommunen har dock ingen 

möjlighet att vidta egna åtgärder, som till exempel att starta ett vägbyggnadsprojekt för 

tre filer, på en statlig väg. All utveckling/nybyggnad av statliga vägar i regionen sker 

efter prioritering av Västra Götalandsregionen som ansvarar för utveckling av länets 

transportinfrastruktur. Prioriteringarna fastställs i en regional plan där de största 

bristerna i bland annat väginfrastrukturenen namnges. Väg 44 är för närvarande inte 

prioriterad för utbyggnad med avseende på biltrafiken. Däremot har framkomligheten 

för kollektivtrafiken påtalats då busstrafiken riskerar att hamna i samma köer som övrig 

fordonstrafik vilket är negativt för omställningen till ett mer hållbart resande. En 

särskild så kallad åtgärdsvalsstudie ska genomföras för att söka lösningar för 

kollektivtrafikens framkomlighet.                    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-02. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-09-14, § 211 

Medborgarförslag från Daniel Linsten, 2022-06-20. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat genom kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 327 Dnr KS 2022/00389 

Medborgarförslag om gratis kollektivtrafik för pensionärer 

Sammanfattning 

Förslagställaren föreslår att pensionärer från 70 år (eventuellt 65 år) ska kunna åka fritt 

på Västtrafik (eventuellt endast under lågtrafik). Det är bra för miljön att åka kollektivt i 

stället för bil. 

Nästan alla kommuner i Västra Götaland gör ett så kallat tillköp av seniorkort hos 

Västtrafik för att kunna erbjuda sina äldre fria resor i kollektivtrafiken. Villkoren för 

seniorkorten varierar mellan kommunerna men flertalet tillämpar åldersvillkoret 65 år. I 

Uddevalla kommun får invånare som fyllt 75 år seniorkort. Flera politiska partier har 

dock i olika sammanhang uttalat sig positivt till en sänkning av åldern för seniorkort 

men kommunstyrelsen har i ett antal medborgarförslag under det senaste året beslutat att 

hänvisa till en utredning om seniorkort som pågår hos Västtrafik. Västtrafik utreder på 

uppdrag av Västra Götalandsregionen hur utformningen av ett framtida senior-

erbjudande skulle kunna se ut. Västtrafik kan i nuläget inte kommunicera någon tidplan 

för uppdraget men gör bedömningen att ett nytt erbjudande som tidigast kan komma att 

införas 2024. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse från 2022-11-04. 

Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-09-13, § 208.  

Medborgarförslag 2022-06-22. 

Yrkanden 

David Höglund Velasquez (V): bifall till medborgarförslaget. 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot David Höglund 

Velasquez (V) yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat genom kommunledningskontorets 

tjänsteskrivelse.                  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 328 Dnr KS 2022/00254 

Medborgarförslag från Birgitta Glada om mötesplats för 
flexlinjen på Överbyhöjd, Lanesundsviken 

Sammanfattning 

Birgitta Glada vill att flexlinjen får en mötesplats på Överbyhöjd i Lanesundsviken. Det 

har byggts många nya bostäder och det bor många äldre sedan tidigare. Det är långt och 

backigt att gå till bussen. Det är svårt för äldre att ta sig upp för dom långa backarna 

från busshållplatsen och alla har inte bil eller körkort.  

Flexlinjen är en flexibel busslinje utan fast linjesträckning som opererar inom ett 

avgränsat område. Varje tur kör efter anrop mellan valfria mötesplatser varför varje tur 

blir unik och avgångs- och ankomsttiderna ungefärliga. Om en flexlinje skall operera 

över ett stort geografiskt område utanför en tätort kommer det att behövas fler fordon 

som genom långa körningar i kombination med låg befolkningstäthet får ett mycket lågt 

kapacitetsutnyttjande. Trafiken skulle i praktiken bli en form av taxiservice till höga 

kostnader. Flexlinjer finns därför bara inom tätorter där betydligt fler resenärer kan resa 

på samma tur.  

För boende utanför tätorterna/på landsbygd finns i stället Närtrafiken. Om bostaden 

ligger mer än en kilometer från en befintlig busshållplats med minst tio avgångar/dag 

går det att resa med Närtrafik till centralorten eller vissa andra målpunkter. Närtrafiken 

är anropsstyrd och beställs en timma i förväg. Ytterligare information finns hos 

Västtrafik. Västtrafik planerar att utöka grundutbudet i Närtrafiken från fem till sju turer 

(måndag-fredag) fr.o.m. 2024. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse från 2022-11-01.    

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2022-05-11, § 115. 

Medborgarförslag från Birgitta Glada, 2022-04-23. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat genom kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 329 Dnr KS 2022/00432 

Medborgarförslag om att införa hastighetsbegränsning om fem 
knop vid passagen Hjältön-Eriksberg-Julius stuga 

Sammanfattning 

Förslagsställaren tycker att det bör införas en hastighetsbegränsning om 5 knop i 

passagen mellan Hjältön och Eriksberg, Julius stuga. Många barn samt vuxna badar, 

paddlar och har vattenlek i området och majoriteten av motorbåtar kör i alltför hög fart. 

Det är länsstyrelserna som beslutar om lokala trafikföreskrifter till sjöss. Förslags-

ställaren måste därför framföra sitt förslag till Länsstyrelsen i Västra Götaland. Det är 

vanligt att privatpersoner lämnar förslag om fartbegränsningar på sjön men det innebär 

inte alltid att länsstyrelsen meddelar sjötrafikföreskrifter. Generellt gäller att trafikanter 

på sjön ska visa gott sjömanskap vilket bland annat innebär att visa omsorg och 

varsamhet för att undvika olyckor. Sjötrafikanter får inte köra fortare än vad 

omständigheterna tillåter, vilket gäller oavsett om det finns en fartbegränsning eller inte. 

Det är Polisen och Kustbevakningen som har att övervaka farten på vattenområden. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse från 2022-11-03.    

Kommunfullmäktiges protokoll, 2022-09-14 §198. 

Medborgarförslag, 2022-08-13. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat genom kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 330 Dnr KS 2022/00413 

Medborgarförslag om att ändra bussturerna eller lägga till en 
hållplats på Torp vid Biltema, Rusta och Plantagen  

Sammanfattning 

Förslagsställaren föreslår att stadstrafikens bussar även ska angöra den södra sidan på 

handelsområdet Torp. Äldre personer eller personer med begränsad rörlighet skulle då 

få lättare att ta sig till butikerna på denna sida.  

Det är, som förslagsställaren är inne på, inte kommunen utan Västra Götalandsregionen 

som genom sitt bolag Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken. Utgångspunkten för 

kollektivtrafiken är det regionala trafikförsörjningsprogrammet vilket beskriver hur 

kollektivtrafiken ska utvecklas och var fokus på kollektivtrafiksatsningar ska ligga. Det 

övergripande målet är att andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka vilket 

betyder att antalet resor med kollektivtrafik, cykel och gång behöver bli fler.  

Stadstrafik inriktas generellt mot trafik i områden med hög befolkningstäthet eller till 

målpunkter med högt resande. Busstrafikens linjenät byggs upp och planeras långsiktigt 

och varje förändring görs där den bäst bidrar till målet om fler resor. Stadstrafik 

planeras så att bussfordonen kan utnyttjas maximalt. Nya trafikuppdrag (hållplatser eller 

andra färdvägar) kan innebära att ytterligare bussfordon måste sättas in vilket är 

kostnadsdrivande. I det linjenät som planerats för trafikstart sommaren 2024 finns ingen 

hållplats på Torp södra.   

Kommunledningskontoret föreslår att förslagsställarens önskemål skickas till Västtrafik 

för kännedom. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse från 2022-11-01.    

Kommunfullmäktiges protokoll, 2022-09-14, §203. 

Medborgarförslag från den 2022-07-16. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med kommunledningskontorets tjänsteskrivelse och förslag till åtgärd anse 

medborgarförslaget besvarat. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 331 Dnr KS 2022/00527 

Motion från Karin Johansson (KD) angående Stiftelsen Barnens 
Dag och Stiftelsen Sylva Thulins minnes tillgångar 

Sammanfattning 

Motion har inkommit om att ansöka om att få tillstånd att förbruka de båda stiftelsernas 

kapital, så kallad permutation. 

Avkastningen på stiftelsernas kapital täcker inte kostnaderna för den löpande driften. 

Bedömningen från stiftelsernas styrelse är att avkastningen de kommande åren inte 

kommer att täcka kostnaderna och därmed möjliggöra utdelning från någon av de båda 

stiftelserna. 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner att stiftelserna 

ansöker om permutation/upphävande av villkoren i stiftelsernas stadgar till att kapitalet 

kan användas i enlighet med stiftelsernas stadgar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-09 

Motion från Karin Johansson (KD) angående stiftelsen Barnens dag i Uddevalla och 

stiftelsen Sylvia Thulins minne  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-10-12 § 243 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna att styrelserna för Stiftelsen Barnens dag i Uddevalla och Stiftelsen Sylvia 

Thulins minne ansöker om permutation och ändring av stadgarna i stiftelserna, 

att därmed anse motionen besvarad. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 332 Dnr KS 2021/00641 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) om 
fotbollsplan på Rimnersområdet 

Sammanfattning 

Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) inkom i november 2021 med motion om 

att helt eller delvis ersätta de fotbollsplaner som försvann vid badhusets placering i 

Rimnersområdet. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och 

fritidsnämnden. 

Motionärerna anser att minst en fullstor fotbollsplan ska placeras på området. Kultur 

och fritidsnämnden har gett i uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att utreda 

möjligheter för nya verksamheter och aktiviteter på Rimnersområdet i en förstudie. I 

detta arbete ingår möjligheter till en ny B-plan för åretruntdrift inklusive belysning. 

Kultur- och fritidsförvaltningens målsättning har varit att placera planen så 

kostnadseffektivt som möjligt i hänseende till omklädningsrum och ur ett 

driftperspektiv. Under förstudien så har parallellt även en trafikutredning gjorts som 

förstudien nu i slutskedet behöver anpassas till.  

Innan samhällsbyggnad färdigställt förstudien kan kultur och fritid inte ge besked om 

huruvida en ny B-plan inryms i det nya utvecklade Rimnersområdet. Förstudien 

beräknas vara klar i februari, därefter kommer klarare besked om möjligheterna kunna 

ges. Kultur- och fritidsnämnden föreslår med detta att motionen ska anses besvarad. 

Ungdomsfullmäktige behandlade ärendet i februari 2022 och beslutade då att ställa sig 

bakom motionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-02. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-10-19 § 169. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-03. 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2022-02-10 § 10. 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) om fotbollsplan på 

Rimnersområdet.  

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): bifall till motionen. 

 

Annelie Högberg (S): bifall till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Christer Hasslebäcks 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 332 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med ovan anse motionen besvarad. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 333 Dnr KS 2021/00369 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning 
(UP) om funktionshinderplan 

Sammanfattning 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) har inkommit med motion i 

vilken föreslås att en plan för funktionspolitik tas fram, att en projektledare anställs för 

planens framtagande och genomförande samt att varje förvaltning utser en ansvarig för 

funktionshinderfrågor. 

  

I motionen hänvisas till regler, lagar, konventioner, nationella mål med mera som 

kommunen har att följa. Motionärerna vill dock att Uddevalla kommun ska ”ligga i 

framkant” när det gäller omsorgen om kommuninvånarna med funktionshinder. 

  

Kommunledningskontoret konstaterar att det inte i dagsläget finns någon samordnande 

funktion för funktionshinderfrågor. Ansvaret för att följa lagar och regler ligger hos 

respektive verksamhetsansvarig nämnd och dess förvaltning vilka har att prioritera sina 

insatser utifrån kommunfullmäktiges mål och uppdrag, tilldelade medel och lagar och 

regler. Ett viktigt styrmedel för funktionshinderfrågorna är Agenda 2030 som berör 

området i flera av de 17 målen. Tillämpning av agenda 2030 är en av 

kommunfullmäktiges övergripande strategier.  

  

I dagsläget finns inte något politiskt uppdrag eller budget för att utreda och/eller 

förändra de politiska prioriteringarna vad gäller funktionshinderområdet. Framtagande 

av en plan bör bygga på en noggrann analys av dagsläget och inom vilka områden 

eventuella ytterligare satsningar ger mest effekt. Framtagande av en genomarbetad plan 

som bygger på en analys av stora delar av den kommunala verksamheten kräver central 

styrning och samordning, stöd från samtliga förvaltningar och en kvalificerad utredare 

under 6-12 månader. Därefter krävs medel för insatser för genomförande. 

  

Under innevarande mandatperiod har två övergripande planer tagits fram, plan 

integration 2030 och plan välfärd 2030. Genomförande av uppdrag och framtagande av 

åtgärder pågår i nämnderna. Planernas påverkan på styr- och ledningssystemet är inte 

obetydlig. Det bör noga övervägas vilka ytterligare planer som tas fram och läggs 

utöver de prioriteringar som görs inom ramen för det ordinarie styrsystemet. 

  

Det pågår också en utredning inom ramen för plan integration om behov av en 

samordnande funktion för mänskliga rättigheter. Beroende på vad utredningen resulterar 

i kan det i viss mån komma att påverka funktionshinderfrågorna. 

Beslutsunderlag 

Kommunala rådet för person med funktionsnedsättnings protokoll, 2022-10-27 § 40 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-13.  

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP). 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2021-06-10 § 154 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 333 

 

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP): bifall till motionen. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ann-Charlott 

Gustafssons (UP) yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avslå motionen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 334 Dnr KS 2022/00059 

Utbetalning av partistöd för 2023 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun betalar ut partistöd för partier representera i kommunfullmäktige i 

enlighet med antagna riktlinjer. Samtliga partier har inom föreskriven tid inlämnat 

redovisningar av 2021 års mottagna partistöd.  

 

Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige betalar ut partistöd 

med de belopp som anges i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-03 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att utbetala partistöd för 2023 till samtliga partier i kommunfullmäktige i enlighet med 

antagna riktlinjer. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 335 Dnr KS 2022/00582 

Prenumeration av tidskrift för ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har sedan flera år tillbaka erbjudit ledamöter och ersättare i  

kommunfullmäktige en prenumeration av tidskriften Dagens Samhälle. Tidskriften  

utkommer veckovis och bevakar frågor kring styrning, ekonomi och politik i kommuner  

och regioner.  

 

Kommunledningskontoret anser att tidskriften utgör ett bra sätt för förtroendevalda att  

omvärldsbevaka aktuella frågor och föreslår, efter samråd med kommunfullmäktiges  

presidium, att fortsatt erbjuda tidskriften. Prenumerationen kostar årligen 2 995 kr per  

prenumeration oavsett om den erhålls digitalt eller i pappersform. 

 

Den ledamot eller ersättare som önskar ta del erbjudandet ska senast den 20 december  

2022 tacka ja till erbjudandet genom e-post till kommunledningskontoret@uddevalla.se. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-03 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att erbjuda prenumeration till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare under  

mandatperioden 2022-2026. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 336 Dnr KS 2022/00600 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 
mandatperioden 2022-2026 

Sammanfattning 

Sedan den nu gällande kommunallagen trädde i kraft den 1 januari 2018 behöver inte 

längre kommunerna annonsera sina sammanträden i ortstidningarna. Förändringen kom 

som en följd av att krav på en digital anslagstavla infördes. Den dåvarande regeringen 

skrev i propositionen att information om sammanträdena på detta sätt kunde nå 

kommunmedlemmarna på ett tillfredställande sätt.  

 

Uddevalla kommun har dock fortsatt att annonsera kommunfullmäktiges sammanträden 

i tidningarna Bohusläningen och Västsverige efter beslut i kommunfullmäktige 2020-

12-09 § 278 i syfte att nå ut brett till allmänheten om tidpunkt för kommunfullmäktiges 

sammanträden. 

 

Efter samråd med kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunledningskontoret att 

endast annonsera sammanträdena i tidningen Bohusläningen vid de tillfällena 

sammanträdena är utlokaliserade till andra platser än Bohusläns museum och då 

allmänhetens frågestund kommer äga rum. Förslaget syftar till att det göra en extra 

informationsinsats vid de tillfällena som sammanträdena inte äger rum i den ordinarie 

fullmäktigesalen, vilket kan ske upp till två gånger per år.  

 

Utöver tillkännagivande på kommunens anslagstavla publicerar 

kommunikationsavdelningen alltid en nyhet om det kommande sammanträdet på 

kommunens webbplats och på sociala medier ett par dagar före den aktuella 

sammanträdesdagen. 

Förslaget innebär att kommunen kommer spara ekonomiska och administrativa resurser. 

De årliga kostnaderna för annonsering enligt nu gällande beslut uppgår till ca 60 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-08 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att under mandatperioden 2022-2026 annonsera kommunfullmäktiges sammanträden i 

tidningen Bohusläningen endast när sammanträdena är utlokaliserade på annan plats än 

Bohusläns museum samt när allmänhetens frågestund äger rum. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 337 Dnr KS 2022/00602 

Ändring av ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges 
webbsändningar med anledning av ny mandatperiod  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-13 § 74 att utse dåvarande ordförande Elving 

Andersson (C) till ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar. Med 

anledning av att Elving Andersson (C) har lämnat uppdraget som ordförande föreslår 

kommunledningskontoret att den nya ordföranden Christina Nilsson (KD) utses till ny 

ansvarig utgivare. Den ansvarige utgivaren kan därefter utse ställföreträdare som 

tjänstgör som ansvarig utgivare när den ordinarie inte tjänstgör.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-15 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att utse ordförande Christina Nilsson (KD) till ansvarig utgivare för 

kommunfullmäktiges sändningar på www.uddevalla.se. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 338 Dnr KS 2022/00601 

Revidering av specifikt ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB 
och Lysekils Busstrafik AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 

bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Kommunfullmäktige fastställde 

reviderade dokument den 10 juni 2021 och beslutade om en mer omfattande översyn av 

bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter dagens förutsättningar och 

behov. Revideringen har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 

Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 

Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 

bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 

Kommunfullmäktige fastställde i oktober 2022, ändringar i Uddevalla Omnibus 

specifika ägardirektiv. Uddevalla Omnibus AB har inkommit med förslag till revidering 

av det senaste specifika ägardirektivet. Ändringarna rör punkt 6 om de ekonomiska 

målen soliditet och räntabilitet. Förslagen innebär att soliditeten ska uppgå till 28% över 

tid och att räntabiliteten mäts i form av att totalt kapital i medel över en avtalsperiod ska 

uppgå till 3%. 

I det tidigare specifika ägardirektivet beslutades att de båda finansiella målen mäts i 

samband med varje rapporteringstillfälle, vilket är normalfallet för finansiella mål. De 

föreslagna förändringar bör förtydligas avseende vilken tidsperiod som avses, vilket inte 

tydligt framgår av Uddevalla Omnibus ABs förslag.  

De tillkommande föreslagna revideringarna i det specifika ägardirektivet för Uddevalla 

Omnibus AB har tillstyrkts av styrelsen i bolaget, efter samråd med VD för Omnibus. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-16 

Kommunledningskontorets förslag om revidering av specifikt ägardirektiv 

Protokollsutdrag Uddevalla Utvecklings AB 2022-11-11 §56 

Uddevalla Omnibus ABs förslag om revidering av specifikt ägardirektiv för Uddevalla 

Omnibus AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att fastställa föreslagna förändringar i specifikt ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB 

och Lysekils Busstrafik AB. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 339 Dnr KS 2022/00421 

Hyreskontrakt för Skäretskolan, enligt samverkansavtal med 
Hemsö fastighets AB, Forshälla-Röd 2:12 

Sammanfattning 

Ordföranden meddelar att ärendet utgår från behandling på dagens sammanträde efter 

samråd med den tillträdande politiska majoriteten.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 340 Dnr KS 2022/00422 

Försäljning av del av fastigheterna Forshälla-Röd 2:12, 2:15 och 
2:3 

Sammanfattning 

Ordföranden meddelar att ärendet utgår från behandling på dagens sammanträde efter 

samråd med den tillträdande politiska majoriteten.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 341 Dnr KS 2022/00454 

Revidering av avfallsplan 2018-2024 för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om att revidera avfallsplanen, 

målområde 5, återvinningscentral i Västra Uddevalla.  

Enligt Miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan som omfattar samtliga 

avfallsslag och vilka åtgärder som behövs för att hantera och minimera avfallet på ett 

miljö- och resursmässigt lämpligt sätt. Samhällsbyggnadsnämnden är enligt reglementet 

huvudman för renhållningen i Uddevalla kommun. Syftet med Uddevalla kommuns 

avfallsplan är att skapa förutsättningar för en hållbar avfallshantering och en effektiv 

resurshantering som främjar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.  

I gällande avfallsplan 2018-2024 finns sju målområden med delmål och tillhörande 

åtgärder. Inom målområde 5, Förenkla för medborgarna att sortera och lämna avfall, 

finns bland annat delmålet Anlägg en ny återvinningscentral med åtgärderna Planera för 

och anlägga ytterligare en återvinningscentral i västra delen av Uddevalla kommun och 

Skapa samarbete med relevanta aktörer kring ÅVC i västra Uddevalla kommun.  

Delmålet Anlägg en ny återvinningscentral föreslås ändras till Ökad tillgänglighet för 

invånare att lämna material för återvinning och återbruk. Åtgärden Planera för och 

anlägga ytterligare en återvinningscentral i västra delen av Uddevalla kommun föreslås 

att tas bort ur avfallsplanen på grund av att kommunal mark inte finns att nyttja för en 

återvinningscentral, att investeringen av en återvinningscentral får en hög kostnad och 

att det blir mer tung trafik i området vid återvinningscentralen. Nämnden föreslår att 

åtgärden ersätts med Planering, genomförande och utvärdering av Popup-retur (mobil 

återvinningscentral). En sådan kan ställas upp där behov finns, tar mindre yta i anspråk 

och har en lägre kostnad per tillfälle. Åtgärden Skapa samarbete med relevanta aktörer 

kring ÅVC i västra Uddevalla kommun föreslås ersättas med Samverkan med markägare 

och aktörer kring uppställning av Popup-retur. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-24. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-1 § 342. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-23. 

Revideringar i målområde 5 avfallsplan 2018-2024. 

Förslag till reviderad avfallsplan 2018-2024, Uddevalla kommun.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att i avfallsplanen 2018-2024 ändra delmålet ”Anlägg en ny återvinningscentral” till 

”Ökad tillgänglighet för invånare att lämna material för återvinning och återbruk”, 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 341 

att åtgärden ”Planera för och anlägga ytterligare en återvinningscentral i västra delen av 

Uddevalla kommun” ändras till ”Planering, genomförande och utvärdering av Popup-

retur (mobil återvinningscentral)”,  

att åtgärden ”Skapa samarbete med relevanta aktörer kring ÅVC i västra Uddevalla 

kommun” ändras till ”Samverkan med markägare och aktörer kring uppställning av 

Popup-retur.”  

Protokollsanteckning 

Camilla Johansson (C) och Elving Andersson (C) lämnar följande anteckning till 

protokollet. 

 

I bil. 9 (sid 69) tas frågan om avloppsslam upp. För Centerpartiets del vill vi 

understryka att spridning av avloppsslam på åkermark inte kan accepteras om det inte 

är helt klarlagt att inga skadliga eller hälsovådliga ämnen riskerar att spridas på 

åkrarna. När bedömning av detta görs skall försiktighetsprincipen tillämpas. 

 

Monica Bang Lindberg (L) och Maria Johansson (L) ansluter sig till ovan noterad 

protokollsanteckning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 342 Dnr KS 2022/00411 

Renhållnings och slamtaxa 2023 

Sammanfattning 

Uddevalla Energi AB med affärsområde Renhållning utför uppdraget att samla in och 

hantera/behandla hushållens avfall. Kostnaden för renhållningsverksamheten ökar i takt 

med samhällets kostnadsökningar.  

Uddevalla Energi AB har inkommit med begäran om ändring av renhållnings- och 

slamtaxan inom Uddevalla kommun. Uddevalla Energi AB vill under 2023 höja taxan 

för att samla in och hantera/behandla hushållens avfall med 3,5 % samt för slamtömning 

med 3,5 %. 

Behovet av höjning beror på kostnadsökningar inom flera områden, bland annat 

personalkostnader, drivmedel, behandlingsavgifter, utsläppsrätter, 

avfallsförbränningsskatt, service vid återvinningscentraler.  

Avfallskostnaden för slam styrs av Västvattens behandlingsavgift med ökat krav på 

återvinning och återbruk, samt ökat krav på statistik. Därför har Uddevalla Energi 

aviserat att ytterligare ett förslag till höjning av taxan för slamtömning kan tillställas 

kommunfullmäktige under 2023 beroende på om Västvattens behandlingsavgift höjs. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-15. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-10-18 341. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-23. 

PM från Uddevalla Energi AB om renhållnings- och slamtaxa 2023. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att taxan för att samla in, hantera och behandla hushållens avfall höjs med 3,5% 

att taxan för slamtömning höjs med 3.5%, 

att de nya taxorna gäller från och med 2023-01-01. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 343 Dnr KS 2022/00570 

Verksamhetsplan 2023-2025 med budget 2023, 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till budget och verksamhetsplan för 

kommunfullmäktige, kommunens revisorer, vänortskommittén och överförmyndaren. 

Förslaget bygger på en preliminär budgetram för 2023 som uppgår till 13,3 mkr. I 

kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-14 framgår förslag till fördelning av 

budgetramen. Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med kommunallagen 

berett förslaget till budget för kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-09.  

Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse 2022-05-30, budget för kommunens 

revisorer 2023. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna verksamhetsplanen och fastställa fördelningen av kommunfullmäktiges 

budgetram 2023.  

Deltar ej i beslut 

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

med hänvisning till egna budgetförslag. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 344 Dnr KS 2022/00530 

Delårsrapport 2022 för Tolkförmedling Väst  

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har inkommit med delårsrapport för perioden 

januari-augusti 2022. 

Budget 2022 är lagd utifrån 320 000 uppdrag och prognosen för helår 2022 baseras på 

ca 340 000 uppdrag.  

Delårsutfallet för förmedlingsintäkter och arvodeskostnader är högre än budgeterat och 

beror på att förbundet utfört fler uppdrag än planerat. Efterfrågan på förbundets tjänster 

förväntas vara fortsatt hög under hösten och beräknas även i helårsprognosen för 

förmedlingsintäkter och arvodeskostnader vara högre än budget. Direktionskostnaderna 

är lägre än budgeterat, då ett av vårens två direktionsmöten genomförts på distans. 

Direktionen har beslutat att tre av fyra möten kommer att genomföras på distans under 

året vilket gör att utfallet i helårsprognosen är lägre än budgeterat. Personalkostnaderna 

per 31 augusti är lägre än budgeterat och beror bland annat på att flera tjänster varit 

vakanta under året. Förbundets övriga personalkostnader har också varit lägre än 

planerat under perioden då alltmer arbete sker på distans. Helårsprognosen för 

personalkostnaderna är därmed lägre än budget.  

Utfallet för delåret är 4,4 mkr och prognosen för helåret är 2,1 mkr 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-08 

Delårsrapport januari-augusti 2022 Tolkförmedling Väst 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022 

Protokoll Tolkförmedling Väst delårsrapport  

Tjänsteutlåtande delårsrapport 2022 Tolkförmedling Väst 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att notera informationen. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 345 Dnr KS 2022/00620 

Delårsrapport 2022-08-31 från Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med delårsrapport per 2022-08-31. Enligt 

förbundsordningen ska direktionen översända delårsrapporten till respektive 

medlemsfullmäktige för behandling. 

Den ekonomiska rapporten för årets två första tertial visar på en avvikelse på +786 tkr 

jämfört med budgeterat helårsresultat på 70 mkr. 

Avvikelsen mot budget orsakas främst av personalkostnaderna, bland annat vakans för 

teamschefstjänsten under året och del vakanser på andra tjänster under våren i 

basverksamheten. Även de rörliga administrativa kostnaderna är högre samt högre 

kostnader för förbrukningsinventarier. Kostnaderna för konsulter är högre än 2021, 

vilket härrör sig till arbetsmiljöarbete under våren 2022. 

Revisorernas rapport över delårsbokslutet beräknas att kunna behandlas av direktionen 

innan årets slut och ärenden kompletteras med dessa handlingar när de inkommit till 

kommunen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-16 

Verksamhetsrapport 2 Direktionen 2022 

Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2022-08-31 

Fyrbodals kommunalförbunds tjänsteskrivelse delårsrapport  

Fyrbodals kommunalförbunds protokollsutdrag delårsrapport §112 2022-10-27 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 346 Dnr KS 2022/00564 

Yttrande gällande detaljplan för Unneröd 2:4 m.fl 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om samråd för ny detaljplan för Unneröd 2:4 

m.fl. Detaljplanens syfte är att utöka ytan och byggrätten för Skogslyckans förskola (till 

12 avdelningar) samt att möjliggöra exploatering av upp till 120 nya bostäder i 

flerfamiljshus med tillhörande funktioner. Kringliggande infrastruktur för nuvarande 

och föreslagen exploatering anpassas och tillgängligheten till naturområdet Smedsdalen 

ökas genom att förbättra stråken som kopplar ihop naturområdet med Skogslyckan. 

Kommunstyrelsen har tidigare prövat frågan om ett planarbete i det aktuella området 

genom ett positivt planbesked (2016-09-14) och har därmed ställt sig positiv till en 

utveckling av om rådet. Exploateringen tillvaratar redan gjorda investeringar i bland 

annat infrastruktur och bidrar till centralortens utveckling genom en förtätning och 

utveckling av allmänna ytor i redan ianspråktagna delar av staden. Den ökade 

byggrätten för förskolan skapar flexibilitet för kommunens lokalplanering.  

Kommunledningskontoret har inget att invända mot det nu föreliggande förslaget och 

föreslår därför kommunstyrelsen att ställa sig positiv till den föreslagna detaljplanen.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-10-18. 

Samhällsbyggnad tjänsteskrivelse, 2022-09-29. 

Samrådshandling 2022-09-29, planbeskrivning Bidevindsvägen, Unneröd 2:4 m.fl. 

Plankarta Bidevindsvägen, Unneröd 24 m.fl. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-31. 

Yrkanden 

Mikael Staxäng (M): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig positiv till planförslaget för Unneröd 2:4 m.fl. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 347 Dnr KS 2022/00596 

Revisionsrapport 2022- Uppföljande granskning av 2020 års 
fördjupade granskningar 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har inom ramen för den grundläggande granskningen låtit EY 

genomföra en uppföljning av de fördjupade granskningar som vidtogs 2020. Den 

uppföljande granskningens syfte har varit att bedöma om berörda nämnder vidtagit 

åtgärder utifrån de ursprungliga revisionsrapporternas rekommendationer. I 

granskningarna lämnades tre rekommendationer till kommunstyrelsen, fem 

rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden och en rekommendation till 

socialnämnden. Den samlade bedömningen är att nämnderna har omhändertagit de 

rekommendationer som lämnades i 2020års granskningar samt att 

samhällsbyggnadsnämnden delvis har omhändertagit rekommendationerna och 

fortsätter arbetet med att omhänder ta de återstående rekommendationerna. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-09 

Följebrev-Uppföljande granskning av 2020års fördjupade granskningar 

kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 348 Dnr KS 2021/00323 

Utredning om samlad kommunal tillsyn, uppdrag från 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-12, i samband med att en motion från Stefan 

Skoglund (S) och Cecilia Sandberg (S) behandlades, att ge kommundirektören i 

uppdrag att utreda frågan om samlad kommunal tillsyn samt att resultaten av 

utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen.  

Motionärerna ville att det skulle inrättas ett ”fristående tillsynsorgan på 

kommunövergripande nivå”.  

Förslaget motiveras med att med att kommunen har i sitt uppdrag att bedriva tillsyn av 

olika typer av verksamheter som kommunen ansvarar för. Kommunen måste 

kvalitetssäkra och följa upp den verksamheten som bedrivs i egen regi samt den 

kommunen har tillsynsansvar för, ex. pedagogisk omsorg, enskilda förskolor, 

entreprenaddrivna verksamheter, hemtjänst inom LOV. I nuläget är tillsynen 

organiserad under respektive nämnd och innebär enligt motionärerna att förvaltningen 

granskar sig själv vilket kan leda till lojalitetskonflikter minskad objektivitet.  

Utredningsuppdraget är nu slutfört. I utredningens slutsatser konstateras att det inte 

föreligger några formella fel i organisationen utifrån gällande lagar och bestämmelser. 

Utredningen visar också att berörda förvaltningar är organiserade på ett sätt där tillsyns- 

och uppföljningsverksamhet på övergripande nivå är placerad åtskilt från 

”utförarorganisationerna”. Utredningen visar också att den aktuella tillsynen och 

uppföljningen utförs av flera olika medarbetare på delar av tjänster vilket gör det svårt 

att identifiera och flytta personer utan att det får negativ påverkan på respektive 

förvaltning. Bedömningen är att personalstyrkan som arbetar med tillsyn totalt sett 

behöver utökas om en central enhet ska bildas vilket medför kostnader. Utredningen 

förordar inte en samlad tillsynsorganisation.  

I underlaget redogörs också för aspekter som kommunal samverkan, uppdelning av 

politiskt ansvar och en mindre omvärldsstudie.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-02. 

Utredning om samlad kommunal tillsyn 2022-10-02. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-12 § 102. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen av utredningen och därmed förklara uppdraget avslutat. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 349 Dnr KS 2022/00588 

Laddplan för publik laddinfrastruktur i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-13 elva klimatlöften för 2022. Ett av dessa 

klimatlöften var ” Vi har en laddplan för kommunen”. Kommunstyrelsen fick uppdraget 

att ta fram en laddplan. 

Kommunernas klimatlöften är en del av den regionala kraftsamlingen ”Klimat 2030 – 

Västra Götaland ställer om” som drivs av Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen. Klimat 2030 är också en av många samverkansplattformar som ska 

bidra till genomförandet av den nya regionala utvecklingsstrategin VG2030. Syftet med 

klimatlöftena är att öka takten för att det ska vara möjligt att nå målet om en 

fossiloberoende region 2030. 

Utifrån klimatlöftet ”Vi har en laddplan för kommunen” har ett förslag på laddplan 

arbetats fram i samarbete med Fyrbodals kommunförbund, Uddevalla Energi, Uddevalla 

hem samt kommunens verksamheter.  

Laddplanen tydliggör kommunens roll, ställningstagande och åtgärder inom 

laddinfrastruktur för publika laddplatser. Den ska bidra till att underlätta utbyggnader av 

publik laddinfrastruktur för elfordon i Uddevalla kommun. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-07 

Laddplan för publik laddinfrastruktur i Uddevalla kommun 

Fullmäktiges protokoll 2021-10-13§2015 

Yrkanden 

David Höglund Velasquez (V): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta laddplan för publik laddinfrastruktur i Uddevalla kommun. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 350 Dnr KS 2022/00593 

Naturvårdsavtal för del av fastigheten Trollgill 1:3 

Sammanfattning 

Markägare, Uddevalla kommun, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har sedan våren 

2020 arbetat tillsammans för att dels skapa en vandringsled kring Kärraån som går 

genom fastigheten dels att ta fram ett områdesskydd för att skydda naturvärdena.  

Vandringsledens sträckning är nu klar och arbetet med anläggandet pågår. Anläggandet 

av leden bekostas i sin helhet av fastighetsägarna. Uddevalla kommun har deltagit i 

framtagandet genom fältbesök, processer med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, samt 

sammanfattningsvis i en mycket god och konstruktiv samverkan med fastighetsägaren. 

Som skyddsform har man valt att arbeta med naturvårdsavtal mellan kommunen och 

fastighetsägarna. Även naturvårdsavtalet har tagits fram i nära samarbete mellan 

kommunen och fastighetsägarna och är nu klart. Ingen ekonomisk ersättning begärs av 

fastighetsägarna för att området skyddas.  

Värdet för Uddevalla kommun och dess invånare eller besökare är stort. En stadsnära 

vandringsled blir tillgänglig för alla och har närhet till infrastruktur, kollektivtrafik och 

skolmiljöer. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2020-06-17 § 192 

Förslag till Naturvårdsavtal mellan Uddevalla kommun och Fastighetsägare till Trollgil 

1:3. 

Karta 1 Avtalsområde. 

Karta 2 Vandringsledens sträckning. 

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna naturvårdsavtalet i sin helhet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 351 Dnr KS 2022/00566 

Instruktion till kommunens ombud vid Uddevalla Utvecklings 
AB:s extra bolagsstämma  

Sammanfattning 

Styrelsen för Uddevalla Utvecklings AB har kallat till extra bolagsstämma den 5 

december 2022. Verksamheten i Uddevalla Utvecklings AB har till syfte är att 

åstadkomma en samordning av bolagen till nytta för ett optimalt resursutnyttjande. 

Bolaget ska svara för uppsikt, kontroll, uppföljning och löpande översyn av 

koncernbolagens verksamheter utifrån Uddevalla kommunfullmäktiges ägardirektiv och 

andra tillämpliga styrinstrument. 

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

(via delegering från kommunfullmäktige) ska till bolagstämman utfärda 

ombudsinstruktion till kommunens ombud i vilken det tydligt framgår hur ombudet ska 

rösta i på stämman förekommande ärenden. 

Uddevalla kommun har utsett Elving Andersson (C) till ombud vid Uddevalla 

Utvecklings AB:s extra bolagsstämma.  

Följande ärenden ska beslutas på bolagsstämman; 

-Ny bolagspolicy avseende kommunala bolag i Uddevalla kommun 

-Nya generella ägardirektiv för Uddevalla kommuns direkt och indirekt ägda bolag 

-Bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB 

-Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Utvecklings AB. 

-Budget 2023 för Uddevalla Utvecklings AB. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-08 

Bolagspolicy avseende kommunala bolag i Uddevalla kommun 2022-10-12 

Generella ägardirektiv för Uddevalla kommuns direkt och indirekt ägda bolag 2022-10-

12 

Bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB 2022-10-12 

Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Utvecklings AB 

Budget 2023 för Uddevalla Utvecklings AB 

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ombudet röstar ja i samtliga ovan uppräknade ärenden vid den extra bolagsstämman. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 352 Dnr KS 2022/00599 

Handlingsplan för kollektivtrafiken i Uddevalla 

Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun (KF 2021-06-10) har beslutat om en 

målbild för kollektivtrafikens utveckling i Uddevalla. Syftet är att skapa förutsättningar 

för ett ökat resande inte bara med kollektivtrafik utan för alla hållbara transporter. Detta 

måste ske i samverkan med en samhällsplanering som stöder en sådan utveckling. 

Kollektivtrafikplaner finns nu i alla större städer/pendlingsnav i Västra Götaland. I 

kollektivtrafikplanen identifieras ett antal strategier för att nå målet om en ökad andel 

hållbara resor. Uddevalla har för närvarande lägst andel bland regionens större städer.  

Kollektivtrafikplanens strategier har nu konkretiserats i en handlingsplan för kollektiv-

trafiken i Uddevalla. Handlingsplanen beskriver insatser som kommer att krävas för att 

förverkliga målbilden i kollektivtrafikplanen och för att Uddevalla ska bidra till de 

regionövergripande målsättningarna i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. 

Handlingsplanen är en plan som identifierar aktiviteter som behöver genomföras i 

närtid, men kan också ses som ett levande dokument som beskriver ett arbetssätt som 

utvecklas och förfinas i takt med att åtgärder genomförs. Handlingsplanen är därmed ett 

underlag till respektive parts beslut om egna handlings- och åtgärdsplaner.  

Uppdragsgivare och politisk styrgrupp för handlingsplanen är stadstrafikforum i 

Uddevalla vilket är ett samverkansorgan mellan Västra Götalandsregionen, kommunen 

och Västtrafik. Stadstrafikforum beslutade 2022-10-28 att för sin del godkänna 

handlingsplanen och att överlämna denna för antagande hos kommunen och Västtrafik. 

Kommunledningskontoret föreslår därför att handlingsplanen antas som underlag för 

samhällsplanering och åtgärder som syftar till kollektivtrafikens och det hållbara 

resandets utveckling i Uddevalla. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse från 2022-11-08. 

Handlingsplan 2030 Uddevalla. 

Yrkanden 

David Höglund Velasquez (V): bifall till förslaget i handlingarna. 

 

Christer Hasslebäck (UP): återremiss för att utreda de praktiska konsekvenserna av 

införandet av ledbussar. 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera ärendet 

och finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag. Ordföranden ställer 

därefter proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen bifalla 

detsamma. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 352 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta Handlingsplan 2030 Uddevalla.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 353 Dnr KS 2021/00539 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan 
Uddevalla kommun och Brottsofferjouren Fyrbodal 

Sammanfattning 

Brottsofferjouren (BOJ) Fyrbodal har inkommit med initiativ om överenskommelse om 

idéburet offentligt partnerskap med det centrala syftet att möjliggöra ett utökat stöd i 

resurser som brottsoffer har rätt till enligt brottsofferparagrafen i 5 kap §11 

Socialtjänstlagen: 

 Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och 

dennes närstående får stöd och hjälp. 

 Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för 

våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för 

att förändra sin situation. 

 Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes 

närstående får det stöd och den hjälp som de behöver. 

 Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller 

andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att 

barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver. 

En överenskommelse om IOP mellan Uddevalla kommun och Brottsofferjouren ger ett 

mer långsiktigt och kontinuerligt (hållbart) arbete när det gäller stöd till brottsutsatta, 

deras anhöriga och vittnen.  

Inom Brottsofferjouren pågår kontinuerligt en diskussion om hur den på bästa sätt kan 

vidareutveckla verksamheten till att kunna erbjuda allt fler brottsoffer, vittnen och 

anhöriga stöd och hjälp. Förslag om ändringar i nuvarande Socialtjänstlag är på remiss 

(SOU 2020:47) och den aviserade förändringen av socialtjänstlagen beräknas träda i 

kraft 2023. Förändringen kommer innebära att socialnämndens ansvar för brottsoffer 

skärps. Formuleringen verka för (Sol, kap5, §11,1) föreslås att ändras till ”ska” erbjuda 

brottsofferstöd vilket kommer att kräva ytterligare resurser från kommunernas sida. 

Brottsofferjouren kommer vara en tillgång för Uddevalla kommun om en 

överenskommelse om IOP redan finns när den nya Socialtjänstlagen träder i kraft. 

Syftet med överenskommelsen är att säkerställa att brottsoffer, vittnen och anhöriga i 

Uddevalla kommun erbjuds hjälp och stöd, ökat samarbete och samordning mellan 

kommunens arbete med brottsoffer och Brottsofferjourens ordinarie grunduppdrag,öka 

samverkan mellan BOJ Fyrbodal och Socialtjänsten inom ramen för nya 

socialtjänstlagen. 

Utöver det direkt brottsofferstödjande och vittnesstödjande arbetet kan riktade projekt i 

brottsförebyggande syfte planeras, delfinansieras och genomföras av Brottsofferjouren i 

samverkan med Uddevalla kommun. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 353 

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2022-11-01 § 36 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-11. 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Uddevalla kommun och 

Brottsofferjouren Fyrbodal. 

Initiativ om IOP/checklista från Brottsofferjouren Fyrbodal. 

Ekonomisk redovisning, Brottsofferjouren Fyrbodal.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap mellan Uddevalla 

kommun och Brottsofferjouren Fyrbodal.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 354 Dnr KS 2022/00320 

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), 
AMIF Barn i fokus mellan Uddevalla kommun, Rädda barnen, 
Svenska Kyrkan, m.fl.  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun tecknade i april 2022 en avsiktsförklaring med Rädda Barnen om 

en projektansökan till Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Rädda barnen 

har därefter beviljats medel för projektet kallat Utökat Barn i Fokus. I projektet 

medverkar åtta andra svenska kommuner. 

Utifrån projektet har det tagits fram ett förslag till IOP i vilket sju parter medverkar. 

Dessa är förutom Rädda Barnen och kommunen även KFUK-KFUM-Lägergården 

Sparreviken, Svenska Kyrkan, IFK Uddevalla, Studieförbundet Vuxenskolan Väst samt 

Föreningen Uddevalla Sim. 

Det övergripande målet med överenskommelsen är att bidra till en mer hållbar och 

inkluderande integration för barn och deras föräldrar genom att barnrätts- och 

familjeperspektivet sätts i fokus i det lokala mottagandet. Projektmålet är att öka barns 

och föräldrars välmående och egenmakt samt öka förutsättningar för social delaktighet 

genom tidiga och behovsanpassade insatser samt tvärsektoriell samverkan och 

kapacitetsbyggande på lokal nivå, med barnrättsperspektiv i fokus. Målgruppen är barn 

och deras föräldrar från länder utanför EU som migrerat eller flytt till Sverige.  

Uddevalla kommun bidrar med 30 tkr/år undre samverkansperioden 2023-01-01 - 2025-

12-31 till en verksamhetspott som kan finansiera föreläsningar, verksamhetsmöten osv. 

Kommunen bidrar också med resurser i form av kontaktperson, deltagande i nationella 

träffar, statistikuppgifter m.m. 

Beslutsunderlag 

Avsiktsförklaring Barn i fokus. 

Beskrivning av ändring i överenskommelsens avsnitt 5, målgrupp. 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2022-11-01 § 37. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-25. 

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), AMIF Barn i fokus mellan 

Uddevalla kommun, Rädda barnen, Svenska Kyrkan, m.fl. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ingå överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP), Utökat Barn i 

Fokus, 

att finansiering ska ske via kommunstyrelsens budget för sociala investeringar och IOP.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 355 Dnr KS 2021/00486 

Justering av kommunbidrag 2022 

Sammanfattning 

Nämndernas kommunbidrag för 2022 behöver justeras för kapitalkostnader, 

driftskostnader, samt ökad hyreskostnad.  

Kommunbidragsjusteringen finansieras via omfördelning av kommuncentrala 

budgetposter. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-09. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna justeringen av kommunbidragen för år 2022 med 5 913 tkr,  

att fastställa de omräknade kommunbidragen enligt redovisad tabell, 

att finansiering sker genom kapitalkostnadsreserv. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 356 Dnr KS 2022/00459 

Justering av kommunbidrag 2023 

Sammanfattning 

Nämndernas kommunbidrag för 2023 behöver justeras för kapitalkostnader, 

driftskostnader, samt ökad hyreskostnad.  

Kommunbidragsjusteringen finansieras via omfördelning av kommuncentrala 

budgetposter. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-10 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna justeringen av kommunbidragen för år 2023 med 18 348 tkr, 

att fastställa de omräknade kommunbidragen enligt redovisad tabell, 

att finansiering sker genom kapitalkostnadsreserv. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 357 Dnr KS 2022/00563 

Ansökan om sponsring från BMK Uddevalla för Uddevalla 
Grand Prix of Sweden 2023 

Sammanfattning 

BMK Uddevalla har inkommit med en ansökan om sponsring med 800 000 kr för VM-

deltävling i motocross den 12-13 augusti 2023. Definitivt klartecken att köra tävlingen 

sker efter ett organisationsmöte i december med rättighetsinnehavarna INFRONT. 

BMK har framgångsrikt arrangerat VM-deltävlingarna på Glimmingen under många år. 

År 2023 blir den 25:e gången som tävlingen arrangeras i Uddevalla. VM-deltävlingen  

är en av ca 20 deltävlingar världen över. Antal deltagare i Uddevalla beräknas till ca 

200-250 st. I augusti 2022 besöktes tävlingen av runt 21 500 personer och sysselsatte i 

runda tal 10 olika föreningar som fick ersättning för sitt arbete. Besökarna var allt från 

små barn till våra äldsta invånare. Tävlingarna kan ses av ca 900 miljoner människor i 

direktsänd TV över hela världen, förutom eftersändningar och sociala medier. BMK 

Uddevalla är enligt ansökan en av de motorföreningar i Sverige som ligger i täten vad 

det gäller bland annat miljöarbetet i sporten. För arrangemanget i augusti 2022 

sponsrade Uddevalla kommun BMK Uddevalla med 400 000 kronor, samt ytterligare 

200 000 kronor till förbättring av tävlingsanläggningen.  

På grund av bland annat rådande inflation föreslår kommunledningskontoret 

kommunstyrelsen att sponsra BMK Uddevalla med 500 000 kr inberäknat underhåll och 

utvecklingsarbeten med anläggningen för VM-deltävlingarna år 2023. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-09. 

Avtal mellan Uddevalla kommun och BMK Uddevalla 2022-11-09. 

Bild på publikhav från BMK Uddevalla 2022-10-27. 

Budget från BMK Uddevalla, 2022-10-27. 

Ansökan om sponsring från BMK Uddevalla 2022-10-27. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att sponsra BMK Uddevalla med 500 000 kr, 

att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för sponsring.    

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 358 Dnr KS 2022/00418 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens utskott, 
hälsopolitiska rådet och gruppledarträffar 2023  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsens utskott, hälsopolitiska rådet samt gruppledarna för år 2023. 

Sammanställningen är upprättad för att underlätta mötesplaneringen men ytterst äger 

respektive ordförande att sammankalla sitt utskott/råd när denne finner det angeläget.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-08. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att arbetsmarknads- och integrationsutskottet ska sammanträda följande dagar: 

7 februari, 6 mars, 5 april, 9 maj, 7 juni, 6 september, 2 oktober, 6 november  

6 december kl. 09:00-12:00 förutom i februari och oktober då sammanträdena äger rum 

kl. 09:00-16:00, 

 

att personalutskottet ska sammanträda följande dagar 31 januari, 28 februari, 4 april,  

2 maj, 8 juni, 5 september, 3 oktober, 31 oktober, 5 december kl. 10:00-12:00, 

 

att jävsutskottet ska sammanträda följande dagar 31 januari, 28 februari, 4 april, 2 maj, 

8 juni, 5 september, 3 oktober, 31 oktober, 5 december kl. 08:30-09:30, 

 

att hälsopolitiska rådet ska sammanträda följande dagar 30 januari, 1 juni,  

25 september, 22 november, 

att gruppledarna ska sammanträda den 3 februari, 7 mars, 11 april, 5 maj, 9 juni, 12 

september 10 oktober, 7 november, 15 december. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 359 Dnr KS 2022/00608 

Ansökan från Bokenäs-Dragsmarks bygdegårdsförening om 
medfinansiering av om- och tillbyggnad av Bokenäs 
bygdegård, Boverket investeringsbidrag allmänna 
samlingslokaler 

Sammanfattning 

Bokenäs – Dragsmarks bygdegårdsförening har inkommit med ansökan om kommunal 

medfinansiering i samband med en framställan till Boverket om bidrag för allmänna 

samlingslokaler avseende Bokenäs bygdegård.  

Investeringen som föreningen ansöker om syftar till bl.a. ökad tillgänglighet med  

p-platser för handikappfordon, handikapptoalett (båda saknas idag), tillbyggnad av kök, 

kafeteria och ett utrymmer för stolar och bord. Sammanlagd tillbyggnadsyta är c:a 50 

kvadratmeter. Föreningen motiverar ansökan med ett ökat behov av lokalerna i 

allmänhet och särskilt ökat intresse för nya verksamheter för äldre och barnfamiljer. 

Föreningen avser att totalt söka för investeringssumman 2,6 mkr. Boverket kräver 

kommunal medfinansiering om 30 procent. Boverket står för 50 procent och föreningen 

själva för 20 procent. Den kommunala medfinansieringen kan maximalt uppgå till  

780 tkr. Ansökan ska lämnas in senast 2022-12-01 och beslut fattas av Boverket senast 

2023-05-31. 

Kommunstyrelsen har avgjort denna typ ansökningar vid några tillfällen tidigare. Enligt 

kommunledningskontorets efterforskningar har Bokenäs-Dragsmarks 

bygdegårdsförening beviljats 75 tkr för energiåtgärder år 2014 och 420 tkr för om- och 

tillbyggnader år 1995. Folkets Hus i Uddevalla fick 54 tkr år 2015 för hissrenovering 

och 400 tkr för ventilationsåtgärder år 2018. Lane-Ryrs bygdegårdsförening har ansökt 

två gånger och fått bifall till medfinansiering av kommunstyrelsen om 750 tkr men i 

dessa fall har Boverket avslagit ansökan. 

Kommunstyrelsens prognosticerade resultat visar på ett överskott om cirka 25 mkr för 

2022. Kommunledningskontoret avråder dock från att bokföra ett eventuellt bidrag på år 

2022 med anledning av att det inte går att bedöma huruvida ansökan kommer att 

beviljas eller ej och att det då inte finns någon redovisningsmässig grund för att betrakta 

medfinansieringen som en skuld. I budget för 2023 finns ej avsatt medel till denna typ 

av bidrag. Det ekonomiska läget i kommunen inför 2023 och framåt är ansträngt, 

osäkerhet i omvärlden samt kraftigt ökad inflation och ökade räntekostnader har bidragit 

till den ekonomiska situationen. Kommunledningskontoret bedömer därför att det ej 

finns ekonomiskt utrymme att bifalla föreningens ansökan.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-22. 

Ansökan från Bokenäs – Dragsmarks bygdegårdsförening 2022-11-20. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 359 

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L) yrkar följande: 

 

att bevilja ansökan från Bokenäs - Dragsmarks Bygdegårdsförening med maximalt  

780 000:- kronor enligt ovanstående fördelning, 

 

att beslutet ska gälla under förutsättning att Boverket beviljar föreningens ansökan, 

samt 

 

att finansiering ska ske inom kommunstyrelsens budgetram för år 2023. 

 

Jarmo Uusitalo (MP), Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V): bifall 

till Monica Bang Lindbergs (L) yrkande. 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på Monica Bang Lindbergs (L) yrkande mot förslaget i 

handlingarna och finner kommunstyrelsen bifalla Monica Bang Lindbergs (L) yrkande.   

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja ansökan från Bokenäs - Dragsmarks Bygdegårdsförening med maximalt 780 

000:- kronor enligt ovanstående fördelning, 

 

att beslutet ska gälla under förutsättning att Boverket beviljar föreningens ansökan, 

samt 

 

att finansiering ska ske inom kommunstyrelsens budgetram för år 2023. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 360 Dnr KS 2022/00004 

Information från kommundirektören och 
stadsutvecklingsprojekten 2022  

Sammanfattning 

Kommundirektör Malin Krantz informerar om arbetet med att omorganisera 

kommunledningskontoret. Syftet med omorganiseringen är att renodla ansvaret samt att 

öka fokus på det kommunala grunduppdraget. Kommundirektören informerar om tid- 

och aktivitetsplan samt förslaget till nya avdelningar. 

 

Förslaget har samverkats med fackliga företrädare och beslut kommer fattas inom kort. 

Den nya organisationen ska träda i kraft den 1 februari 2023. Omorganisationen har 

skett i samråd med samhällsbyggnad för säkerställa att ansvaret mellan förvaltningarna 

blir tydligt. 

 

Kommundirektören informerar om att Hälsopolitiska rådet ska sammanträda något färre 

gånger nästa år till förmån för kommunövegripande möten inom folkhälsoområdet. 

 

Projektchef Per Bäckström informerar om tankar kring kommande näringslivsarbete 

inom ramen för den nya organisationen. 

 

Projektchef Per Bäckström lämnar även översiktliga lägesrapporter från 

stadsutvecklingsprojekten; 

 

 Hemsö-projekten. 

 Rimnersområdet. 

 Centrumdelarna, planprogram Västra Centrum. 

 Södra Åstaden. 

 Hamnområdet. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 361 Dnr KS 2022/00005 

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från 
Fyrbodal 2022  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S) informerar om följande. 

 

 Kommunalförbundet Fyrbodals valberednings arbete med att nominera en ny 

ordförande för direktionen. 

 

 Översyn av Beredningen För Hållbar Utvecklings organisation. 

 

 Framtidens vårdinformationsmiljö, regionens arbete med ett nytt 

informationssystem. Ordföranden informerar om förseningarna inom projektet 

och att ett ställningstagande om fortsatt arbete föreligger. Uddevalla kommun 

har tecknat en option i projektet.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 362 Dnr KS 2022/00002 

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning 

I kommunledningskontorets förteckningar daterade 2022-11-21 redovisas de 

delegationsbeslut som har fattats å kommunstyrelsens vägnar under perioden 

2022-10-19—2022-11-21. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-21 

Förteckningar över delegationsbeslut, 2022-11-21 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna redovisningen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 363 Dnr KS 2022/00003 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga anmälningsärendena i förteckning daterad 2022-11-21 till handlingarna. 
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