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BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunstyrelsen 2021-08-25 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2021-08-27 
Anslaget tas ner 2021-09-18 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25  
 

 
Sammanträde Kommunstyrelsen  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, stadshuset, kl.11:00-16:10 med ajourneringar 

kl. 12:10-13:10, 13:25-13:40, 14:45:15:00 
  
Ledamöter Ingemar Samuelsson (S), Ordförande 

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

Christer Hasslebäck (UP), 2:e vice ordförande 

Mikael Staxäng (M) 

Roger Ekeroos (M) 

Camilla Johansson (C) 

David Sahlsten (KD) 

Paula Berger (S) 

Stefan Skoglund (S) 

Annelie Högberg (S) 

David Höglund Velasquez (V) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Martin Pettersson (SD) 

Rolf Carlson (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 
  
Ersättare Niklas Moe (M) till kl. 15:56 

Elving Andersson (C) 

Rolf Jonsson (L) till kl. 15:00 

Anna-Lena Heydar (S) 

Sonny Persson (S) 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) till kl. 15:49 

Mattias Forseng (SD) 

Kent Andreasson (UP) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Övriga Christine Gunnarsson, projektledare, samhällsbyggnad, § 194 

Jonas Sand, projektledare, samhällsbyggnad, § 194 

Anna Råhnängen, verkställande direktör, Fyrstads Flygplats AB, § 195 

Bengt Adolfsson, ekonomichef 

Peter Larsson, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 193 Dnr KS 303472  

Förändring av föredragningslistan 

Sammanfattning 

Ordförande meddelar att ärende 22 på dagens föredragningslista, Västtrafiks 

upphandling av trafiktjänster i Uddevalla, utgår från dagens sammanträde. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa föredragningslistan med ovan nämnd förändring. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 194 Dnr KS 313540  

Information om arbetet med översvämningsskydd 

Sammanfattning 

Projektledarna Christine Gunnarsson och Jonas Sand informerar om det pågående 

arbetet med att bygga ett översvämningsskydd för Uddevalla. Arbetet befinner sig just 

nu i projekteringsfasen och en ansökan om tillstånd för arbete i vatten håller på att tas 

fram och beräknas kunna skickas in under hösten. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 195 Dnr KS 313470  

Information från Fyrstads flygplats AB 

Sammanfattning 

Fyrstads Flygplats verkställande direktör, Anna Råhnängen, ger en lägesrapport från 

flygplatsens verksamhet. Flygplatsen har drabbats mycket omfattande av det minskade 

resandet som den pågående pandemin medför. Flygplatsen har däremot nyttjats i 

egenskap av bereskapsflygplats för olika samhällsaktörer, inte minst sjukvårdens för 

sjukvården. 

 

Information lämnas också om flygplatsens arbete för en grön omställning, både genom 

nya drivmedel såväl som flygplatsens drift.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 196 Dnr KS 2020/00421  

Medborgarförslag om hjärtstartare för allmänheten vid 
Forshällaskolan 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att en hjärtstartare, tillgänglig för allmänheten, 

ska sättas upp utanför Forshällaskolan. Förslaget motiveras av att det tar lång tid för 

ambulans att hinna fram till området och att en hjärtstartare skulle öka säkerheten för de 

som bor i området samt för elever och personal vid skolan.  

  

Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att avgöra ärendet. 

  

Kommunledningskontoret föreslår att förslaget avslås. Kommunen har ingen policy 

eller motsvarande beslut som anger placering av hjärtstartare utomhus på kommunala 

byggnader eller allmänna platser. Om ett sådant beslut fattas bör hänsyn till kostnad för 

inköp, kostnad för underhåll/kontroll samt utbildning. Placering av utrustning utomhus, 

särskilt på platser där få människor befinner sig vissa tider på dygnet, innebär också 

avsevärd risk för stöd och skadegörelse.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-03. 

Medborgarförslag Hjärtstartare Forshällaskolan. 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C) yrkar tillägg till förslaget i handlingarna enligt följande: 

att Uppdra åt kommunledningskontoret att göra en utvärdering/kartläggning av 

förekomsten av hjärtstartare i Uddevalla kommun och tillgängligheten under dygnets 

alla timmar. 

Propositionsordningar 

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

tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att avslå medborgarförslaget.  

  

att uppdra åt kommunledningskontoret att göra en utvärdering/kartläggning av 

förekomsten av hjärtstartare i Uddevalla kommun och tillgängligheten under dygnets 

alla timmar. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 197 Dnr KS 2021/00282  

Socialnämndens avrapportering 2021 av kommunfullmäktiges 
uppdrag 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad 13 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. 

Uppdragen har rapporterats och kunna följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och 

verksamhetsberättelserna. Ett av uppdragen, att Uddevalla kommun vill vara en attraktiv 

arbetsgivare och kommunens strävan om att erbjuda alla anställda heltid och deltid som 

en möjlighet, bedöms som slutfört och föreslås avslutas. Uppdraget har behandlats på 

uppsiktsmötet i april 2021 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-07-12 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-05-27 

Socialtjänstens protokollsutdrag 2021-06-15 § 94 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna avrapporteringen av uppdraget från kommunfullmäktiges flerårsplan 

2019–2021 om att Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och 

kommunens strävan om att erbjuda alla anställda heltid och deltid som en möjlighet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 198 Dnr KS 2020/00773  

Motion från Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) 
om att Uddevalla kommun ska inrätta och dela ut ett pris 
årligen för civilkurage 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) har inkommit med motion att 

inrättande av ett pris för civilkurage. Förslaget motiveras av att medborgare som gjort 

modiga och goda gärningar, såsom vittnat i brottmål, gått emellan i slagsmål, arbetat för 

att stävja mobbning et cetera bör stärkas och lyftas fram. 

  

Kommunen delar ut ett antal olika priser, exempelvis jämställdhetspris, demokratipris 

och priser inom kultur- och fritidsområdet. Kommunen samverkar också med andra 

aktörer vad gäller prisutdelning. Inrättande och upprätthållande av nya priser är 

förknippat med administration och kostnader, samt innebär en risk för att respektive pris 

värde urholkas ju fler som tillkommer. Samordning av flera priser och/eller utökning av 

kriterierna kan leda till fler nomineringar och mer uppmärksamhet för pristagarna och 

dess gärningar.  

  

Ungdomsfullmäktige har behandlat motionen och beslutade att inte ställa sig bakom 

förslaget. 

  

Motionen föreslås därför avslås, men skickas till demokratiberedningen för bedömning 

om civilkurage kan och/eller bör vara ett kriterium vid utseende av demokratipristagare.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-16. 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2020-12-15 § 35. 

Motion från Martin Petersson (SD)´och Mattias Forseng (SD). 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Bifall till motionen. 

Propositionsordningar 

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

yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avslå motionen, 

  

att överlämna motionens förslag till demokratiberedningen för bedömning om 

civilkurage kan och/eller bör vara ett kriterium vid utseende av demokratipristagare. 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts.§ 198 

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna 

yrkandet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 199 Dnr KS 2020/00764  

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning 
(UP) om att öka den medicinska kompetensen i kommunen 
genom ett pilotprojekt att anställa kommunala läkare  

Sammanfattning 

Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) inkom i december 2020 med 

motion om att Uddevalla kommun ska ansöka hos regeringen om att starta ett 

pilotprojekt med att anställa kommunala läkare. Förslaget motiveras av att även 

kommunen måste ha den medicinska kompetens som erfordras för att de äldre ska få 

den vård de har rätt till. Växjö kommun har lämnat in en sådan ansökan.   

  

Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att kommunen ska avvakta en 

pågående statlig utredning som bland annat ser över kommunernas möjlighet att öka den 

medicinska kompetensen. Växjö kommun fått avslag på sin ansökan. 

  

Motionärerna inkom den 17 juni 2021 med begäran om återtagande av motionen. 

Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen avskrivs från vidare 

handläggning. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-24. 

Brev om återtagande av motion. 

Socialnämndens protokoll 2021-06-15 § 100. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-05-26. 

Motion från Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avskriva motionen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 200 Dnr KS 2021/00346  

Begäran från barn och utbildningsnämnden om att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut om att Gula villan ska renoveras av 
vuxenutbildningen i utbildningsform  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med begäran om upphävande av   

kommunfullmäktiges beslut om att Gula villan ska renoveras av vuxenutbildningen i 

utbildningsform. 

  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-12 § 103 att Gula villan på Emaus skulle 

renoveras av vuxenutbildningens elever i undervisningsform. Detta för att hålla nere 

kostnaderna och för att tillföra ett mervärde till utbildningen. Samhällsbyggnads-

förvaltningen gjorde ett undantag från modellen för fastighetsförvaltning för den Gula 

villan så att vuxenutbildningen kunde renovera fastigheten.  

  

Nämnden anger att exempel på vad vuxenutbildningens elever tillsammans med en 

entreprenör utfört på Gula villan är dränering av marken runt huset, anslöt stuprör och 

satte ledningar från stuprör till ny samlingsbrunn. Det gjordes även två nya trappor i 

betongplattyta från trapp till dörr på baksidan och återställde gräs och grusytor. Under 

samma period fick även utbyggnadens tak en ny konstruktion för att undvika framtida 

vattenläckage och våren 2019 revs befintliga väggar i källaren. Planeringen för 2020 

ställdes in på grund av Corona.  

  

Vuxenutbildningen använder av inte längre Gula villan i sin utbildning då de aktuella 

eleverna från och med höstterminen 2021 kommer att få sin undervisning i lärlingsform 

och då knyts till olika företag. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-17. 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-05-20 § 77. 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-12 § 103. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): ändring av förslaget i handlingarnas andra beslutssats till 

följande lydelse: att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att säkerställa byggnadens 

skick. 

 

Monica Bang Lindberg (L): Bifall till Martin Petterssons (SD) ändringsyrkande samt 

följande tillägg: att under budgetåret 2023 prioritera anslag för 

tillgänglighetsanpassning invändigt. 

 

Christer Hasslebäck (UP): ändring av förslaget i handlingarnas andras beslutssats till 

följande lydelse: att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att säkerställa byggnadens 

renovering och restaurering.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 200 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på första beslutssatsen i förslaget i handlingarna och 

finner kommunstyrelsen bifalla den. Ordförande ställer därefter proposition på Martin 

Petterssons ändringyrkande mot Christer Hasslebäcks (UP) ändringsyrkande och finner 

kommunstyrelsen bifalla Martin Petterssons (SD) ändringsyrkande. Slutligen ställer 

ordförande proposition på Monica Bang Lindbergs (L) tilläggsyrkande och finner 

kommunstyrelsen bifalla det. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-04-12 § 103 i den del som avser att Gula 

villan ska renoveras av vuxenutbildningen i undervisningsform, 

  

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att säkerställa byggnadens skick, 

 

att under budgetåret 2023 prioritera anslag för tillgänglighetsanpassning invändigt. 

Reservation 

Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna 

yrkandet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 201 Dnr KS 2021/00371  

Förslag på nya vägnamn för bostadsområdet Skarsjövallen  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag till vägnamn för bostadsområdet 

Skarsjövallen i Ljungskile. Detaljplanen för Skarsjövallen antogs av 

Kommunfullmäktige 2021-04-14. Området innehåller cirka 200-270 bostäder. 

Detaljplanen är överklagad. Området är inte tidigare detaljplanelagt och har inga 

vägnamn. Namnberedningen har samrått med berörd hembygdsförening och utifrån 

detta tagit fram ett förslag med vägnamn inom området. De föreslagna vägnamnen inom 

området är Salamandervägen, Pettersborgs väg, Gläntans väg, Småkullarnas väg, 

Skogsbrynsvägen och tillfartsvägen blir en förlängning av den befintliga 

Skafterödsvägen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-14. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-08 § 292. 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-05-17.  

Karta över planområdet 2021-05-17.  

Karta, Skafterödsvägen överblick 2021-05-17. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att fastställa vägnamnen Salamandervägen, Pettersborgs väg, Gläntans väg, 

Småkullarnas väg, Skogsbrynsvägen inom detaljplan för Tjöstelsröd 1:1, bostadsområde 

vid Skarsjövallen, 

  

att beslutet gäller under förutsättning att detaljplanen får laga kraft, 

  

att fastställa vägnamnet Skafterödsvägen för tillfartsvägen till nya bostadsområdet vid 

Skarsjövallen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 202 Dnr KS 2021/00365  

Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av 
Rimnersvallen 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan 2022-2024 om ett investeringsutrymme om 

205 mkr för Rimnersvallen. Renoveringen och tillgänglighetsanpassningen är ett 

uppdrag till kultur- och fritidsnämnden i flerårsplan 2019–2021. Nämnden har 

inkommit med förslag om inriktning för investeringen, med underliggande 

behovsanalys, lokalprogram och skisser.  

  

Nämnden bedömer att Rimnersvallen är i behov av renovering, bland annat reinveste-

ringar i läktare, åtgärder av löparbanor och fotbollsplan samt att tillgänglighetsanpassa 

anläggningen. Inriktningen från styrgruppen för stadsutvecklingsprojektet 

Rimnersområdet är sedan maj 2020 att utreda möjligheten till en elitarena för framtiden 

som ska klara både Superettan i fotboll, senior-SM i friidrott samt vara fullgod för 

paraidrott. Publikkapaciteten ska motsvara 4000–7000 personer. 

  

Sammantaget har tre alternativ tagits fram, varav två når kravställande standarder för 

elitidrott och ett som motsvarar nuvarande standard med tillgänglighetsanpassning. 

Kultur- och fritidsnämnden förordar alternativ två, innebärande SM-standard, 

Superettan-standard och fullt ut tillgänglighetsanpassning för både utövare och publik. 

  

Det förordade alternativ två omfattar 240 mkr varav 205 mkr är investering, 22 mkr är 

rivningskostnader och 13 mkr är en direktavskrivning av nuvarande komponenter som 

rivs.  

  

Investeringen innebär en total driftsram för Rimnersvallen på 14,0 mkr/år. Nuvarande 

driftsram för Rimnersvallen är 4,5 mkr/år vilket gör att investeringen innebär 9,5 mkr/år 

i ökande kostnader för kultur och fritidsnämnden. Det är främst en ökad kapitalkostnad 

men även kostnader för drift. Resultatpåverkande åtgärder under åren 2021 och 2022 

finansieras via kommuncentralt anslag för badhus inklusive rimnersområdet. Resultat-

påverkande poster åren därefter hanteras i kommande budgetprocess och flerårsplan.  

  

Projektet avses genomföras i samverkansformen partnering i tre faser.  

Under Fas 0 genomförs först ett färdigställande av förstudie. Under Fas 1 genomförs 

projektering och kalkylering av huvuddelar som ligger till grund för projektering. 

Under Fas 2 sker färdigställande av bygghandlingar och praktiskt genomförande av 

byggnationen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-21. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-06-02 § 118. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20. 

Lokalprogram 2021-01-21. 

Behovsanalys 2021-01-18. 

Ritningar arbetsmapp arbetsmaterial PE Arkitektur 2021-05-04. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 202 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) och David Sahlsten (KD): att återremittera ärendet med syfte att 

koppla ett helhetsgrepp om Rimnersområdets utveckling med tillhörande 

kostnadsbedömningar och prioriteringsordning. 

 

Christer Hasslebäck (UP): att återremittera ärendet för att ta ett helhetsgrepp över 

området. 

 

Annelie Högberg (S) och Monica Bang Lindberg (L): Bifall till förslaget i handlingarna.  

 

Propositionsordningar 

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

och finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer därefter 

proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen bifalla detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av Rimnersvallen ska 

ske enligt alternativ 2 samt utförande av fas 1 i projektet (projektering), 

  

att kommunstyrelsen ska fatta beslut om entreprenadavtal vid partneringprocessens 

övergång till fas 2 (detaljprojektering och produktion), såvida kalkylen inte visar på 

kostnader överstigande kostnadsramen med 10 procent. 

Reservation 

Kristdemokraternas, Uddevallapartiets och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar 

sig mot beslutet till förmån för sina respektive yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 203 Dnr KS 2021/00382  

Godkännande av ändringar i aktieägaravtal och bolagsordning 
för Fyrstads Flygplats AB, FFAB 

Sammanfattning 

Fyrstads Flygplats AB har av ägarkommunerna fått uppdraget att göra tillägg i 

aktieägaravtalet gällande krisberedskap. Styrelsen i bolaget har beslutat att samtidigt 

göra en översyn gällande hela dokumentet och, för att uppnå samstämmighet, även 

gällande bolagsordning. 

  

Arbetsunderlag och förslag till ändringar har under april månad 2021 samverkats med 

ägarkommunernas jurister.  

  

Vid årsstämman den 20 maj 2021 lades slutligt förslag till ändringar fram för 

ägarkommunernas ombud. Stämman beslutade att aktieägaravtalet ska sändas till 

ägarkommunernas beslutande församlingar för godkännande och därefter undertecknas 

vid en extra bolagsstämma under hösten 2021.  

  

Vidare beslutades föreslagna ändringar i Bolagsordningen under förutsättning att de 

godkänns av ägarkommunernas beslutande församlingar.  

  

Med anledning av dessa beslut har Fyrstads Flygplats AB sänt över aktieägaravtalet och 

bolagsordningen till ägarkommunerna för godkännande. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-23. 

Förslag till reviderad bolagsordning för FFAB, med ändringsmarkeringar. 

Förslag till reviderat aktieägaravtal för FFAB med ändringsmarkeringar. 

Följebrev från FFAB. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna föreslagna förändringar i aktieägaravtalet och bolagsordningen. 

 

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

 

Protokollsanteckning 
Jarmo Uusitalo (MP) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Miljöpartiet vidhåller sin tidigare ståndpunkt att Uddevalla kommun inte ska vara 

delägare i Fyrstads Flygplats. Vi deltar därför inte i dagens beslut. 

 

David Höglund Velasquez (V) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) ansluter sig till  

Jarmo Uusitalos (MP) protokollsanteckning.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 204 Dnr KS 2021/00373  

Revidering av avgifter för upplåtelser för nyttjande av allmän 
plats i Uddevalla kommun, upplåtelseavgift samordning av 
postlådor 

Sammanfattning 

PostNord håller på med en översyn av postutdelningen i Uddevalla kommun. 

Kommunen har fått en förfrågan gällande samordning av postlådor, vilket innebär att 

brevlådor som idag är placerade vid entrén till fastigheterna flyttas till en samlad plats. I 

dagsläget är det två samfälligheter som berörs, Frostgränd och Skridskogatan och 

sannolikheten för att fler förfrågningar inkommer framöver är stor.  

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit på plats för att se ut en lämplig yta. Då det blir 

på ytor som tillhör kommunen och enligt detaljplanen är allmän plats, har nämnden 

godkänt en mall för ett upplåtelseavtal för ett mer permanent nyttjande av allmän plats. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår en symbolisk upplåtelseavgift på 1 000 kr/år. 

Denna avgift läggs senare till i dokumentet Avgifter för upplåtelser för nyttjande av 

allmän plats i Uddevalla kommun och kommer därmed regleras årligen utefter KPI. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-10. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-09 § 290. 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-05-20. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att upplåtelseavgiften för nyttjande av allmän plats för samordning av postlådor ska 

vara 1000 kronor per år.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 205 Dnr KS 2021/00423  

Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att besluta om nästa års sammanträdestider. 

Kommunledningskontorets förslag bygger på traditionen att sammanträda den andra 

onsdagen i månaden kl. 17:30 med undantag för juli och augusti som fortsatt föreslås 

vara sammanträdesfria. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-29 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att sammanträdena 2022 ska äga rum den 12 januari, 9 februari, 9 mars, 13 april,  

11 maj, 8 juni, 14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december, 

 

att sammanträdena ska börja kl. 17:30 med undantag för den 8 juni som ska börja kl. 

09:00. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 206 Dnr KS 2021/00149  

Hyreskontrakt för förskola Hälle 2, enligt samverkansavtal med 
Hemsö fastighets AB, Ljungs-Hälle 1:399, tillägg för 
entreprenadkostnaden  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnation.  

Förskolan Ljungs-Hälle som Uddevalla kommun kommer att hyra är 1520 kvm i två 

plan, och är dimensionerad för 160 barn och 35 vuxna. 

  

Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen.  

I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 

ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd.  

  

Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 

kostnader skall multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 

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

hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 

Hyrestrappan och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning för 

hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i tilläggsbeslut till hyreskontraktet, när 

entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 

och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 

  

Hyresperioden är satt från 2023-06-01 - - 2043-05-31, med en förlängning om 5 år, om 

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

  

Totalentreprenaden har upphandlats enligt LOU, det är kommunen som värderat in- 

kommet anbud och upprättar entreprenadkontrakt. Ett anbud har inkommit varpå 

Kommunen har förhandlat om priset då anbudskostnaden var väldigt hög.  

Upphandlingsförfarandet har gjorts i nära samarbete med Hemsö, och i förhandlingen 

med anbudslämnaren har kommunens utgått från Hemsös totalkostnad för projektet. 

Kostnadsökning på 10% gör att hyreskontraktets årskostnad justeras upp. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskonotrets tjänsteskrivelsen 2021-08-05 

Bilaga 1 Tillägg till hyreskontraktet för Ljungs-Hälle förskola 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna hyreskontraktets justering av årskostnad till 3 602 400 kr. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 206 

 

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

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Sverigedemokraterna har av respekt för skattebetalarnas pengar krävt en 

konkurrensutsättning av denna upphandling med syfte att säkerställa marknadens bästa 

pris. Då så inte säkerställts väljer vi att inte medverka i detta beslut. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 207 Dnr KS 2021/00425  

Byggnation av förskola i Råssbyn, enligt samverkansavtal med 
Hemsö AB, Forshälla-Strand 5:1, beslut om avrop 1 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnation.  

  

Ett av projekten är nybyggnation av Råssbyns förskola. Förskolans kapacitet är 8 avd 

och ca 160 barn. Objektets omfattning ska var och ett prövas utifrån samverkansavtalets 

modell som inleds med en förstudie. Därefter sker projektering, upphandling och 

genomförandefaserna.  

  

Projektet inleds med Avrop 1. 

Parterna har bedömt förutsättningarna för projektet och att projektet ska utredas 

ytterligare i förstudiefasen. 

  

Projektbudgeten för förstudiearbetet bedöms till 960 000 kr.  

Budget innefattas av förprojektering exteriört och interiört, flera utredningar samt 15 % 

oförutsedda utgifter. 

  

Tidplanen är lagd utifrån ett positivt förhandsbesked, som har beslutats i jävsutskottet 

2020-12-08. Förhandsbeskedet utgår i januari 2023. 

Byggstarten beräknas startas i januari 2023. Tillträdet sker i augusti 2024.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-05 

Bilaga 1 Projektets tidplan 

Bilaga 2 Projektets budget  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

  

att godkänna avrop 1 

  

att godkänna projektets tidplan 

  

att godkänna projektbudget: 960 000 kr 

  

att Cecilia Friberg godkänns som kommunens ombud. 

 

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



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 207 

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Sverigedemokraterna har av respekt för skattebetalarnas pengar krävt en 

konkurrensutsättning av denna upphandling med syfte att säkerställa marknadens bästa 

pris. Då så inte säkerställts väljer vi att inte medverka i detta beslut. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 208 Dnr KS 2021/00422  

Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, 
dess utskott och gruppledarträffar 2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har att bestämma nästa års sammanträdesdagar. Förslaget till datum 

och tid följer samma tradition som tidigare år; sista onsdagen i månaden med start kl. 

11:00 och juli föreslås fortsatt vara fritt från sammanträden. 

 

Nytt för i år är att kommunstyrelsen föreslås besluta om sammanträdesdatum för dess 

utskott samt kommunstyrelsens gruppledarträffar. Anledningen är att minska 

administrationen och öka samordningen. Förslaget har samråtts mellan förvaltningarna 

för att säkerställa att förtroendevaldas sammanträden inte sammanfaller på samma 

tidpunkt. 

  

Förslag till justerare har tagits fram för kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträden men behöver inte fastställas genom beslut. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-29 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att kommunstyrelsen ska sammanträda kl. 11:00 den 26 januari, 23 februari, 30 mars, 

27 april, 25 maj, 22 juni, 31 augusti, 28 september, 26 oktober, 30 november, 21 

december, 

 

att arbetsmarknads- och integrationsutskottet ska sammanträda kl. 08:00-12:00 den 1 

februari, 1 mars, 5 april (kl. 08:00-17:00), 3 maj, 31 maj, 6 september, 4 oktober (kl. 

08:00-17:00), 1 november, 29 november, 

  

att jävsutskottet ska sammanträda den 11 januari kl. 08:00-09:30, 1 februari 15:00-

16:30, 1 mars 15:00-16:30, 4 april kl. 15:00-16:30, 3 maj kl. 15:00-16:30, 13 juni 

08:00-09:30, 6 september kl. 15:00-16:30, 5 oktober kl. 08:00-09:30, 1 november kl. 

15:00-16:30, 16 december kl. 08:00-09:30, 

  

att personalutskottet ska sammanträda den 1 februari kl. 13:00-15:00, 1 mars kl. 13:00-

15:00, 4 april kl. 13:00-15:00, 3 maj kl. 13:00-15:00, 13 juni kl. 10:00-12:00,  

6 september kl. 13:00-15:00, 5 oktober kl. 10:00-12:00, 1 november kl. 13:00-15:00, 16 

december kl. 10:00-12:00 

  

att gruppledarna ska sammanträda kl. 08:30-12:00 den 13 januari, kl. 08:30-12:00 den 

24 februari, kl. 08:30-12:00 den 21 mars, kl. 13:00-16:30 den 28 april, kl. 08:30-12:00 

den 24 maj, kl. 13:00-16:30 den 21 juni, kl. 13:00-16:30 den 13 september, kl. 13:00-

16:30 den 13 oktober, kl. 08:30-12:00 den 15 november, kl. 13:00-16:30 den 8 

december, 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 208 
 

att delegera åt utskotten att vid behov ändra sammanträdesdagarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 209 Dnr KS 2021/00103  

Prövning enligt kommunallagen 6 kap 9 § om verksamheten i 
de kommunala bolagen år 2020 varit förenlig med kommunala 
ändamål och befogenheter 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag 

som avses i 10 kap. 2 § ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under 

föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är 

fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.  

  

Bedömningen och förslag till beslut görs mot bakgrund av bolagens egna analyser i 

bolagsstyrningsrapporten (i de fall sådan finns) och i årsredovisningen samt 

lekmannarevisorernas granskningsrapport.  

  

Uddevalla Omnibus har under andra halvåret 2020 förvärvat Lysekils Busstrafik AB.  

Med anledning av detta skriver lekmannarevisorerna i sin granskningsrapport att  

”…bolaget bedrivit verksamhet som kan ifrågasättas utifrån kommunallagens 

bestämmelser gällande kompetensenlighet och lokaliseringsprincipen.” Revisorerna 

konstaterar samtidigt att ”…bolaget har varit aktiva och tydliga gentemot sin ägare över 

vilka förutsättningar som funnits för förvärvet, samt vilka åtgärder som behöver vidtas 

får att förvärvet ska kunna vara förenligt med kommunallagens bestämmelser”. 

Revisorerna uppmanar bolaget att ”…skyndsamt vidta åtgärder får att säkerställa att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de kommunrättsliga principerna och 

kommunallagen.” 

  

Kommunfullmäktiges beslut att godkänna förvärvet var föremål för laglighetsprövning. 

Förvaltningsrätten avslog överklagan med motiveringen att klagandena inte visat att det 

utifrån lokaliseringsprincipen finns grund för att upphäva beslutet.  

  

Med anledning av revisorernas uttalande föreslår kommunledningskontoret att 

kommunstyrelsen, inom ramen för dess uppsiktsplikt, fortsatt följer utvecklingen av 

verksamheten i Lysekils Busstrafik AB.  

  

I övrigt har inga brister i förhållande till ändamål och befogenheter uppmärksammats i 

revisorernas granskningsrapporter, revisionsberättelser eller framkommit i 

bolagsstyrelsernas uttalanden. Kommunledningskontorets bedömning är därför att 

bolagens verksamhet i allt väsentligt under år 2020 bedrivits enligt fastställda 

kommunala ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-11. 

Uddevalla Omnibus AB, lekmannarevisorernas granskningsrapport 2020. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 209 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att den verksamhet som bedrivits i Uddevalla Utvecklings AB, Uddevalla Turism AB, 

Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla Hamnterminal AB, Uddevalla Energi AB (inklusive 

dess dotterbolag), Uddevalla Vatten AB, Västvatten AB, Fyrstads flygplats AB, 

Regionteater Väst AB, Mediapoolen Västra Götaland AB samt Kommunassurans Syd 

försäkrings AB under år 2020 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna, 

  

att särskilt följa utvecklingen av verksamheten i Uddevalla Omnibus AB:s dotterbolag 

Lysekils Busstrafik AB, 

  

att delge kommunfullmäktige detta beslut.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 210 Dnr KS 2021/00345  

Ledamotsinitiativ från Camilla Johansson (C) och Elving 
Andersson (C) om att utreda förutsättningarna för att utveckla 
reningsprocesserna vid Skansverket 

Sammanfattning 

Camilla Johansson (C och Elving Andersson (C) har inkommit med ett ledamotsinitiativ 

om att uppdra åt Uddevalla Vatten AB att, i samband med en översyn av Skansverket 

inför nya och utökade tillstånd, utreda förutsättningarna för att utveckla 

reningsprocesserna så att även läkemedelsrester och mikroplaster tas om hand. 

Kommunstyrelsen har överlämnat initiativet till kommunledningskontoret för 

beredning. 

  

Kommunledningskontoret har varit i kontakt med Västvatten AB. Bolaget är i en 

process med ansökan om nytt miljötillstånd för verksamheten vid Skansverket. I 

processen kommer sannolikt länsstyrelsen att ställa krav på en utredning kring 

nedbrytningen av läkemedelsrester i reningsprocessen och vad det skulle innebära att 

införa en fullskalig process för rening och nedbrytning av läkemedel (t.ex. ozonering 

och filtrering med granulerat aktivt kol). Man har under ca två års tid undersökt 

reningen av läkemedel i den befintliga processen. Redan i dag bryts en relativt stor 

andel läkemedelsrester ner, exempelvis vissa antibiotika till drygt 90%. Det är oklart 

vilka eventuella krav på åtgärder som kan komma att ställas utifrån utredningens 

resultat. Besked om utredningskrav väntas under hösten 2021. 

  

Vad gäller mikroplast kan även detta komma att behöva utredas i den nuvarande 

tillståndsprocessen. Vid rening av vatten från mikroplatser används filter. Det krävs till 

ytan mycket stora filter för att klar vattenmängden och relativt stora markytor behöver 

tas i anspråk. Bolagets bedömning utifrån exempelvis naturvårdsverkets utredningar är 

att det i nuläget är mer effektivt att utreda och åtgärda andra större källor till utsläpp av 

mikroplast än avloppsvattnet så som exempelvis dagvatten från konstgräsplaner och 

dagvatten från vägar.  

  

Miljökraven ökar och det är troligt att det inom 20 års tid kommer finnas krav på bättre 

rening både vad gäller läkemedelsrester och mikroplaster. 

  

Västvatten avser inte att genomföra något ytterligare utredningsarbete utöver vad som 

krävs i ansökningsprocessen. Om ägaren önskar utredningsarbete utfört utöver dessa är 

Västvatten av uppfattningen att detta ska bekostas av Uddevalla kommun. 

  

Mot bakgrund av den information som lämnats av Västvatten föreslår 

kommunledningskontoret att Västvatten, efter samrådet som är planerat under hösten 

2021, lämnar en rapport avseende tillståndsprocessen samt en översiktlig genomgång av 

de tekniska förutsättningarna för mikroplastrening. Med detta föreslås initiativet anses 

besvarat. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 210 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-14. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-26 § 166. 

Ledmotsinitiativ 2021-05-26. 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att hos Västvatten AB efterfråga en rapportering avseende tillståndsprocessen för 

Skansverket samt en översiktlig genomgång av de tekniska förutsättningarna för 

framtida mikroplastrening. Rapporten ska lämnas under hösten 2021. 

  

att med ovan anse ledamotsinitiativet besvarat. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 211 Dnr KS 2021/00299  

Begäran om planbesked berörande del av Svälte 1:5  

Sammanfattning 

Fastighetsägaren till fastigheten Svälte 1:5 har inkommit med begäran om planbesked. 

Begäran om planbesked avser att ändra den befintliga detaljplanen 1485K-P12/10, se 

bilaga 2, så att det inom markerat område blir tillåtet att uppföra bostadshus på 250 

kvadratmeter byggnadsarea istället för dagens 100 kvadratmeter byggnadsarea. 

Sökanden anger i ansökan att syftet med planändringen är att ge en större frihet till 

kunderna som vill bygga bostadshus i området.  

Sökanden anger även att det i en tidigare etapp i områdets utbyggnad där största 

byggnadsarea var satt till 120 kvadratmeter var efterfrågan på tomter låg.  

  

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår att 

kommunstyrelsen ska godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Svälte 1:5. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-06-16 

Begäran om planbesked gällande fastigheten Svälte 1:5, Bilaga 1  

Detaljplan 1485K-P12/10, Bilaga 2 

Förprövningsrapport Svälte 1:5, Bilaga 3 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Svälte 1:5 upprättas, 

 

att planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

 

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2024 samt 

 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 212 Dnr KS 2021/00318  

Begäran om planbesked berörande Dagson 15 

Sammanfattning 

Fastighetsägaren till fastigheten Dagson 15 har inkommit med begäran om planbesked.  

Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Dagson 15 för 

att kunna uppföra lägenheter i den befintliga byggnaden.  

Gällande detaljplan 1485K-P2000/6 medger ändamålet Centrum, se bilaga 2. 

Fastigheten omfattas av varsamhetsbestämmelser K2: De särdrag och värden hos 

bebyggelsen som angivits i planbeskrivningen skall särskilt beaktas. 

 

Sökanden vill enligt ansökan skapa hyresbostäder och förtäta Uddevalla stadskärna då 

lokaler i byggnaden i dagsläget står tomma. Sökanden vill ha möjlighet att tillskapa 

bostäder på alla plan i byggnaden. 

 

Det har under förprövningsarbetet framkommit synpunkter att en förändring av 

detaljplanen som medger fler bostäder i centrum är ur samhällsstrategisk synvinkel 

positiv men med hänvisning till blandstaden bör övervägas om våningsplanet i 

markplan ska undantas från boende och kvarstår som yta för centrumverksamhet. 

  

Parkeringsfrågan för de tillkommande bostäderna har inte klargjorts i ansökan Om ett 

positivt planbesked ges får parkeringsfrågan hanteras i planarbetet 

 

Stigande havsvattennivåer och förändrade flöden i Bäveån kan påverka det aktuella 

kvarteret och förutsättningarna att genomföra planerat översvämningsskydd måste 

beaktas vid en eventuell planprocess. 

Detaljplanens faktiska avgränsning avseende översvämningsskyddet, bestäms i 

detaljplanearbetet.  

  

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår att 

kommunstyrelsen ska godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Dagson 15. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-06-16 

Begäran om planbesked gällande fastigheten Dagson 15, Bilaga 1  

Detaljplan 1485K-P2000/6, Bilaga 2 

Förprövningsrapport Dagson 15, Bilaga 3  

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Dagson 15 upprättas, 

 

att planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 212 
 

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2024 samt 

 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 213 Dnr KS 2021/00364  

Samråd om Tolkförmedling Västs budget och verksamhetsplan 
2022-2024 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har inkommit med samråd om budget och 

verksamhetsplan för 2022-2024. Förbundets direktion har beslutat att godkänna 

förslaget till budget och verksamhetsplan 2022-2024 och att förslaget översänds till 

förbundsmedlemmarna för samråd, inför beslut om budget och verksamhetsplan 2022-

2024 på direktionsmöte den 24 september. 

  

Budget 2022 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med 

förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 320 000 uppdrag för 

2022. Efter omprövning av nyttjandetiden på förbundets immateriella tillgångar 

förväntas investeringen vara helt avskriven år 2023 vilket resulterar i att 

avskrivningarna kommer öka med 4,5 mkr 2022. Då denna kostnad bedöms vara av 

engångskaraktär och förbundet har en stabil ekonomi läggs en budget med negativt 

utfall som resulterar i ett underskott. Underskottet förväntas täckas av förbundets egna 

kapital. Det beräknade underskottet för 2022 (-4,5 mkr) föreslås därmed ej behöva 

återställas i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskravet med 

åberopande av särskilda skäl. De särskilda skälen utgörs av att det beräknade 

underskottet år 2022 är av engångskaraktär utan bestående påverkan av förbundets 

ekonomiska resultat och ställning. Därutöver har förbundet över åren ansamlat ett eget 

kapital i syfte att bland annat nyttja vid situationer av engångskaraktär för att undvika 

att belasta förbundets medlemmar.  

  

En normal kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 

resulterar i en snitthöjning om 2,7 %. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-07-05 

Protokollsutdrag från direktionen för Tolkförmedling Väst 2021-05-28 §439 

Förslag till budget och verksamhetsplan 2022-2024 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna Budget och verksamhetsplan 2022-2024 för Tolkförmedling Väst 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 214 Dnr KS 2021/00383  

Västtrafiks upphandling av trafiktjänster i Uddevalla  

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 215 Dnr KS 2021/00082  

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, avsnitt 
personal och avsnitt livsmedelsområdet 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens delegationsordning föreslås revideras enligt nedan.  

  

Samhällsbyggnadsnämnden ändrat i dess delegationsordning avseende 

livsmedelsområdet. Kommunstyrelsens delegationsordning bör ändras på motsvande 

sätt, innebärande att delegation L.6.11 ”Besluta om andra åtgärder som den behöriga 

myndigheten anser vara motiverade” utgår. Ändringen motiveras av inaktuellt lagstöd. 

  

Vidare föreslås delegationsordningens författningsrum uppdateras:  
  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om 

offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och 

livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd. EG 882/2004 

upphör att gälla den 14 december 2019, utgår och ersätts med: 

  

EU 2017/625 "Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig 

kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerhetsställa tillämpningen av 

livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, 

växtskydd och växtskyddsmedel". 

  

Avsnitt personal föreslås ändras i punkt P 10, beslut om uppsägning på grund av 

personliga skäl. Med anledning av beslutets art bör delegationen endast omfatta 

förvaltningschef (FC) samt kompletteras med att beslutat fattas efter samråd med 

personalchef/förhandlingschef.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-17. 

Utdrag ur kommunstyrelsens delegationsordning avsnitt L med ändringsförslag 

markerade avseende l.6.11. 

Utdrag ur kommunstyrelsens delegationsordning avsnitt P med ändringsförslag 

markerade avseende P 10. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att revidera kommunstyrelsens delegationsordning enligt ovan förslag, 

 

att revideringen ska gälla från och med 2021-09-01. 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 216 Dnr KS 2021/00389  

Remiss från Fyrbodals kommunalförbund, budget 
basverksamhet 2022 - 2024 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med remiss om budget för basverksamheten 

2022-2024. I basverksamheten ingår kansli, ekonomi, ledning, politisk verksamhet, 

medlemsavgift Västkom, driftkostnader samt kostnader för viss administration. 

  

Fyrbodals kommunalförbund har sedan 1 januari 2021 en treårig verksamhetsplan som 

beslutades i direktionen den 29 oktober 2020. Nästa gång beslut ska fattas om 

verksamhetsplanen är därför 2023. Av den anledningen är det bara budgeten som enligt 

förbundsordningen ska beslutas årligen. 

  

Direktionen fattade den 8 juni 2017 beslut om en höjning av medlemsavgiften med 5 kr 

för 2018, från 28 kr till 33 kr. Från 2019 sker en indexhöjning med 3%, med årlig 

prövning av indexhöjningen i förhållande till förbundets finansiella ställning. Från och 

med 2022 är medlemsavgiften 37 kr per invånare.  

  

Utöver indexuppräkningen om 3% har en analys av befolkningsökningen i regionen 

under de tre senaste åren gjorts och ett genomsnitt på årlig ökning på 0,4% har räknats 

fram. Budgeterat resultat för basverksamheten blir, med ovan inräknat, + 70 tkr för 

2022, + 175 tkr för 2023 och + 295 tkr för 2024. 

  

Svar på remissen ska vara förbundet tillhanda senast 30 september 2021. 

  

Kommunledningskontoret har inga synpunkter på förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-11. 

Protokoll, förbundsdirektionen 2021-06-17 § 56. 

Följebrev till remiss, budget basverksamheten 

Fyrbodals kommunalförbund, kansliet, tjänsteskrivelse 2021-05-12. 

Budget basverksamhet 2022-2024, remiss. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att tillstyrka budgetförslaget. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 217 Dnr KS 2021/00440  

Omräkning av kommunbidrag 2022 till löpande pris 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har fastställt flerårsplanen för åren 2022-2024 och beslutat:  

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

lönereserven besluta om kompensation till nämndernas kommunbidrag för pris- och 

löneökningar samt eventuella mindre justeringar av kommunbidragen i övrigt.  

  

Kommunbidragen har räknats om från fasta, dvs. 2021 års nivå, till löpande priser för 

2022 för att nämnderna ska ha rätt förutsättningar för arbetet med internbudget för 2022. 

Beräkningarna har skett med utgångspunkt från förhållandena 2021 samt de antaganden 

som skett i flerårsplanen angående pris- och löneökningar för 2022. Beräkningarna ska 

ge en rimligt avvägd kompensation för de kostnadsökningar som sker för den skatte-

finansierade verksamheten.  

  

Fördelningen innebär en ökning av nämndernas kommunbidrag med 44,3 mkr.  

  

Resultatet av omräkningen innebär att 55,4 mkr belastar pris- och lönereserven. Den 

kvarstående reserven om 101,4 mkr bedöms vara tillräcklig för att finansiera 2021 års 

löneökningar för lärare samt 2022 års löneökningar för samtliga avtal. 

  

I nämndernas ramar ingår återbetalning till den sociala investeringsreserven med 1,6 

mkr. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-07-22 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna omräkningen av kommunbidragen för år 2022 från fast till löpande pris,    

  

att nettoökningen av kommunbidragen med totalt 44,3 mkr finansieras genom 

disposition ur pris- och lönereserven samt avsatta medel för riktade statsbidrag, 

  

att fastställa de omräknade kommunbidragen enligt redovisning i bilaga. 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 218 Dnr KS 2021/00457  

Föravtal med Internationella Handelshuset AB om etablering av 
klinkerskvarn 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun behöver kontinuerligt hitta nya metoder och möjligheter som 

stärker förutsättningarna för nya exploateringar och företagsetableringar i kommunen. 

Etableringarna bedöms öka antal arbetstillfällen i kommunen, öka skatteintäkterna och 

kommunens attraktion. 

  

En av de metoder kommunen tillämpat i särskilda enstaka fall är föravtal för 

markanvisning. Metoden kan tillämpas och förädlas i detta fall. Ett avtal, så kallat 

Föravtal inför exploatering, avses att tecknas med det egyptiska företaget ELDOMY 

Group, via det Uddevallabaserade företaget Internationella Handelshuset AB. 

  

Föravtalet ger möjlighet att under en begränsad tid, arbeta fram möjlig placering för 

verksamheten. Uppskattad markvolym är ca 5 hektar. 

  

Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen att besluta om positivt beviljande 

av avtal mellan kommun och exploatör. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-23 

Föravtal inför exploatering  

Ansökan från exploatör 

Västra Hamnen – Möjligt område för etablering 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): Bifall till förslaget i handlingarna med ändringen att avtalets 

bilagor ska exkluderas. 

 

Christer Hasslebäck (UP): bifall till Ingemar Samuelssons (S) ändringsyrkande. 

 

Martin Pettersson (SD), David Sahlsten (KD): att återremittera ärendet med syfte att 

omarbeta och konkretisera avtalet med tillhörande bilaga så att det tydligt framgår hur 

stor del av Frölands industriområde som låses upp under avtalsperioden. 

Propositionsordningar 

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

finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer därefter 

proposition på sitt eget ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att ingå i föravtal med exploatör exklusive bilagorna. 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

Forts. § 218 

Reservation 

Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för det egna yrkandet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 219 Dnr KS 2021/00005  

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från 
Fyrbodal 2021 

Sammanfattning 

Ordförande Ingemar Samuelsson (S) informerar om följande. 

 

 Status för pågående utredning om Kommunakademin Västs framtid. 

 Lägesrapport från Gryning Vård. 

 Behov av ersättningsytor för fotbollsplanerna som förvinner på rimnersområdet 

och pågående förhandlingar med IFK Uddevalla om Kamratgården. 

 Senaste stormötet om Skagerrakbanan.  

 Sommarens rekryteringsprocess för en ny kommundirektör. Malin Krantz har 

anställts och kommer träda i tjänst den 1 januari 2022.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 220 Dnr KS 2021/00004  

Information från kommundirektören 2021 

Sammanfattning 

Kommundirektör Peter Larsson informerar om följande. 

 

 Statistik gällande covid-19-smittade i Uddevalla.  

 Information om kommunledningskontorets enhet för trygghet och 

samhällsskydds organisation och uppdrag. 

 Statistik över arbetslösheten i kommunen. 

 Länsstyrelsens kommuntal för mottagande av nyanlända. 

 Förhandlingar om Anegrundsområdet.  

 Ansökan om lov 3-områden på Dalaberg. 

 Aktuella frågor från kommunchefsnätverket Fyrbodal. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 221 Dnr KS 2021/00002  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning 

I förteckningar daterade 2021-08-15 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 

kommunstyrelsens vägnar under perioden 2021-06-07--2021-08-15. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-16 

Förteckningar daterade 2021-08-15 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 222 Dnr KS 2021/00003  

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna 

  

2021/8 

Samordningsförbundet Väst styrelseprotokoll nr 2 - 28 maj 2021 

  

313288 

Beslut från kultur och fritidsnämnden 2021-06-02 § 116, om namn till ny simhall, 

Rimnersbadet 

  

Uddevalla utvecklings AB protokoll 2021-05-28 

  

2021/300 

Årsstämmoprotokoll 21-05-20 för Fyrstads Flygplats 

  

313572  

Skrivelse från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, om ny förbundsavgift för 2022 

  

313596  

Sammanträdesprotokoll 2021-06-11, förbundsdirektionen, från 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

  

313627 

Protokollsutdrag från Fyrbodal § 57 med bilaga från förbundsdirektionens sammanträde 

2021-06-17 avseende Återrapport Regionala tillväxtmedel (RTV) 2020. 

  

2021/166 

Länsstyrelsens yttrande till Trafikverket över riksintresse för kommunikation  

  

2021/308  

Skrivelse från Västtrafik om indragning av bussförbindelser mellan Göteborg och 

Uddevalla. Beslutat att inte gå vidare med förslaget att avveckla linje 810.  

 

2021/10 

Finansrapport för juni och juli  
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