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Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Övriga Annette Jonasson, utvecklare, § 327 

Bengt Adolfsson, ekonomichef, § 328 

Gudrun Emilsdottir, chef Samordningsförbundet Väst, § 329 

Linda Biltmark, ordförande Samordningsförbundet Väst, § 329 

Anders Brunberg, avdelningschef, § 344 

Peter Larsson, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 326 Dnr KS 289389  

Förändring av föredragningslistan 

Sammanfattning 

Ordförande meddelar att ärende 33 på dagens föredragningslista, Initiativ om idéburen 

offentlig samverkan, tidigareläggs på mötet och kompletteras med en muntlig 

information av ansvarig handläggare. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa föredragningslistan med ovan nämnd förändring. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 327 Dnr KS 309221  

Information om förslag till övergripande plan Integration 2030 
och regeringskansliets remiss om en långsiktigt hållbar 
migrationspolitik 

Sammanfattning 

Annette Jonasson informerar om ärendena Övergripande plan Integration 2030 och 

Regeringskansliets remiss om en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Ärendena 

tillställs kommunstyrelsen för beslut i ärende 12 och 25 på dagens föredragningslista. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 328 Dnr KS 2020/00011  

Information om controllerrapport oktober 2020 

Sammanfattning 

Ekonomichef Bengt Adolfsson informerar om controllerrapport per oktober 2020. 

I delårsrapporen per den sista augusti prognosticerades resultatet till 172 mkr. I oktobers 

rapport görs en justering till 163 mkr, exkl. jämförelsestörande poster. Nämndernas 

totala överskott är 8 mkr bättre, medan skatter och bidrag är 16 mkr sämre. I prognosen 

ingår -10 mkr för nedlagda utgifter på Windingsborg vilka kommer att kostnadsföras på 

grund av ändrad byggplan.  

Delar av det prognosticerade överskottet på 163 mkr planeras att användas till en 

försäkringslösning för framtida pensioner. 

Investeringarna prognosticeras i oktober till 349 mkr vilket är 35 mkr lägre än i senaste 

delårsrapport. Jämfört med budget 697 mkr är det en avvikelse på -348 mkr. 

Beslutsunderlag 

Controllerrapport oktober 2020. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 329 Dnr KS 278560  

Information från Samordningsförbundet Väst 

Sammanfattning 

Förbundschef Gudrun Emilsdottir och förbundsordförande Linda Biltmark lämnar en 

lägesrapport från Samordningsförbundet Västs verksamhet avseende ekonomi, 

genomförda insatser under 2020 och budget för 2021. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 330 Dnr KS 2020/00424  

Medborgarförslag om bro eller passage över riksväg 44 vid 
korsningen My Wok-spisen-ÖoB 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit om en ny förbindelse via bro eller under mark i höjd 

med korsningen vid MyWok/Spisen/ÖoB. Förslagsställaren motiverar förslaget med att 

avståndet från korsningen till närmaste möjlighet att ta sig över vägen är avsevärt.  

  

Kommunfullmäktige har beslutat att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  

  

Väg 44 är en statlig väg. Förslagsställaren hänvisas därför att framför synpunkterna till 

Trafikverket.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-26. 

Medborgarförslag daterat 2020-06-15. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att avslå medborgarförslaget. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 331 Dnr KS 2020/00639  

Verksamhetsplan 2021-2023 med budget 2021, 
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 2021 som uppgår till 11,8 mkr. I 

kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-23 framgår förslaget till budget för 

2021 och verksamhetsplan för 2021-2023. 

 

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med kommunallagen berett förslaget till 

budget för kommunens revisorer. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-23 

Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse gällande budget för kommunens revisorer, 

2020-12-14 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna förslag till verksamhetsplan och fastställa fördelningen av 

kommunfullmäktiges budgetram 2021.   

 

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

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

  

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Förslag till beslut har bärighet på den kommunövergripande budget som fullmäktige 

antagit. Då Sverigedemokraterna gått fram med eget budgetförslag, ett förslag som 

innehöll en trygghetssatsning i det offentliga rummet samt trygghet och studiero i 

skolan, en satsning på social omsorg med fokus på våra äldre och en prioritering av 

den kommunala kärnverksamheten, så väljer vi att avstå deltagande i frågan om på hur 

sätt den antagna budgeten skall fördelas. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 332 Dnr KS 2020/00682  

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2021-
2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att besluta om kommande års annonsering av dess 

sammanträden i ortspressen. Kommunfullmäktige beslutade 2019 att annonsering under 

2020 skulle ske i tidningarna Bohusläningen och Västsverige.  

 

Kommunledningskontoret har samrått frågan med kommunfullmäktiges ordförande som 

fortsatt önskar att annonsering ska ske i tidningarna Bohusläningen och Västsverige. 

Kommunledningskontoret har inget att erinra över förslaget och föreslår därför att 

annonsering under 2021-2022 fortsatt ska ske i ovan nämnda tidningar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-02 

Yrkanden 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Bifall till förslaget i handlingarna. 

 

David Sahlsten: Att annonsering endast ska ske i Bohusläningen.  

Propositionsordningar 

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

ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att annonsera kommunfullmäktiges sammanträden 2021-2022 i tidningarna Västsverige 

och Bohusläningen. 

  

Reservation 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 333 Dnr KS 2020/00081  

Utbetalning av lokalt partistöd för 2021 

Sammanfattning 

Partistöd betalas ut i förskott senast i februari månad efter beslut av 

kommunfullmäktige. Riktlinjerna anger att mottagare av partistöd årligen ska lämna en 

skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för det ändamål som anges i 

kommunallagen. Till redovisningen ska ett granskningsintyg bifogas. Redovisningen 

ska gälla perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till kommunstyrelsen senast 

sex månader efter räkenskapsårets utgång. Har redovisning och granskningsintyg inte 

lämnats till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för 

kommande år.  

  

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige förutom Moderaterna har inom 

föreskriven tid, (senast 2020-06-30) inkommit med redovisning och granskningsintyg. 

Moderaterna inkom med redovisning och granskningsintyg 2020-07-16. Med stöd av 

riktlinjerna föreslås därför att samtliga partier förutom Moderaterna ska erhålla partistöd 

för 2021. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-01 

Riktlinjer för partistöd 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att med hänvisning till gällande riktlinjer betala ut partistöd för år 2021 till samtliga 

partier representerade i kommunfullmäktige förutom Moderaterna.  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 334 Dnr KS 2020/00663  

Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel 
från 2021 

Sammanfattning 

Nu gällande livsmedelstaxa, Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel, 

antogs av Kommunfullmäktige 2020-02-12, § 42.  
I nu gällande livsmedelstaxa anges att kommunfullmäktige årligen kan besluta om att 

indexuppräkna livsmedelstaxan enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att livsmedelstaxan revideras och att beslutsrätten för 

indexuppräkning av livsmedelstaxan delegeras från kommunfullmäktige till 

samhällsbyggnadsnämnden.  
I det uppdaterade taxeförslaget anges de indexuppräknade timtaxorna för livsmedelskontroll 

år 2021. Detta följer den i taxan beslutade årliga justeringen enligt Prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV). Förvaltningen föreslår att indexuppräkning görs efter beslut i 

kommunfullmäktige inför kalenderåret 2021 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-30 

Samhällsbyggnadsnämnden protokollsutdrag 2020-10-15 §437, om taxa för Uddevalla 

kommuns offentliga kontroll av livsmedel från 2021 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-07  
Förslag på Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel från 2021 
Förslag på Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel från 2021, med 

föreslagna ändringar  

  

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): Avslag på fjärde beslutssatsen i förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarnas tre första beslutssatser och 

finner kommunstyrelsen bifalla dessa. Ordförande ställer därefter proposition på den 

fjärde beslutssatsen mot Christer Hasslebäcks (UP) avslagsyrkande och finner 

kommunstyrelsen bifalla även den fjärde beslutssatsen. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel att gälla 

från 1 januari 2021, 
  
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel ersätter taxan 

beslutad av kommunfullmäktige 2020-02-12, § 42, 
  
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel indexuppräknas 

enligt Prisindex för kommunal verksamhet inför år 2021, 
  
 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 334 
 

att beslutsrätten för indexuppräkning av livsmedelstaxan delegeras från 

kommunfullmäktige till samhällsbyggnadsnämnden. 

  

Reservation 

Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 335 Dnr KS 2020/00672  

Taxor för vatten och avlopp, VA-taxa 2021, samt 
investeringsplan 2022-2023 och budget 2021, för Uddevalla 
Vatten AB 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har tagit fram budget för 2021 samt plan för 2022-2023, denna 

innehåller budget för drift av vatten och avloppsverksamheten i Uddevalla kommun sam 

investeringsbudget för samma period. 

  

För att täcka nödvändiga kostnader för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 

anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.  

  

Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ i Lag (2006:412) om 

allmänna vattentjänster, nedan kallad vattentjänstlagen, jämställs med fastighetsägare. 

Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten från allmän platsmark (Dg) är även den som 

ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 

27 § vattentjänstlagen är uppfyllda.  

  

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter 

(periodiska avgifter). Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 

är Uddevalla Vatten AB. Avgifterna enligt denna taxa skall betalas till Uddevalla Vatten 

AB.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-02 

Uddevalla vatten AB budget 2021 samt plan 2022-2023 

Uddevalla vatten ABs protokoll nr 7 2020-10-22 

Förslag till VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att fastställa VA-taxan enligt föreliggande förslag att gälla from 2021-01-01 och tills 

vidare intill dess att ny taxa beslutas, 

  

att taxan ersätter kommunfullmäktiges beslut om taxa för 2020, 

  

att godkänna Uddevalla vattens budget inklusive investeringar i enlighet med Budget 

2021 samt plan för 2022-2023. 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 336 Dnr KS 2020/00664  

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
och angränsande lagstiftning från 2021 

Sammanfattning 

Nu gällande miljöbalkstaxa, Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken och angränsande lagstiftning, antogs av kommunfullmäktige den 11 

december 2019, § 306.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har använt den nya miljöbalkstaxan under nio månader 

och ser nu ett behov av mindre justeringar. Förvaltningen har i förslaget lagt till två 

avgiftsnivåer i taxebilaga 1 (prövningsärenden), lagt till rader för verksamhetsgrupper 

som fattas i taxebilaga 2 (verksamheter med årlig tillsynsavgift), sänkt den årliga 

tillsynsavgiften för flera ej anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter som bedöms 

ha ett lägre tillsynsbehov, infört en mer företagsvänlig avgiftsform för vissa små 

hälsoskyddsverksamheter, korrigerat enstaka skrivfel, samt gjort ett flertal redaktionella 

ändringar för ökad tydlighet. Förvaltningen har beskrivit och visualiserat de föreslagna 

ändringarna i bilagor till tjänsteskrivelsen.  

I nu gällande miljöbalkstaxa anges att samhällsbyggnadsnämnden årligen kan besluta 

om att indexuppräkna miljöbalkstaxan enligt Prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV). Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att beslutsrätten för indexuppdatering 

av miljöbalkstaxan delegeras från samhällsbyggnadsnämnden till 

samhällsbyggnadsförvaltningen. I det uppdaterade taxeförslaget anges den 

indexuppräknade timavgiften för år 2021. Detta följer den i taxan beslutade årliga 

justeringen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Förvaltningen föreslår i 

en separat tjänsteskrivelse (SBN 2020/00494) att indexuppräkning av miljöbalkstaxan 

görs efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden inför kalenderåret 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-30 

Samhällsbyggnadsnämnden protokollsutdrag 2020-10-15 §435, revidering av taxa för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-07  
Förvaltningens beskrivning av föreslagna ändringar  
Visualisering av föreslagna ändringar  
Förslag på miljöbalkstaxa Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken och angränsande lagstiftning 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken och angränsande lagstiftning att gälla från 1 januari 2021, 
  
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken och angränsande lagstiftning ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 

2019-12-11, § 306. 
 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 337 Dnr KS 2019/00670  

Antagande av Övergripande plan Integration 2030, uppdrag i 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret 2019-10-30 uppdraget att utifrån 

flerårsplan 2020–2022, ta fram det nya strategiska dokumentet plan Integration 2030.  

  

Planen har processats fram i samverkan med kommunstyrelsens Arbetsmarknads-och 

integrationsutskott. Planen har varit på remiss hos nämnder, kommunala bolag och 

stiftelser, samt demokratiberedningen och ungdomsfullmäktige. Vissa redigeringar har 

nu gjorts i dokumentet och förslaget är att anta bifogad ”Uddevalla kommuns 

strategiska dokument Plan Integration 2030”.  Några synpunkter från inkomna 

remissvar är att det är viktigt med tidigt förebyggande insatser i tidiga åldrar, viktigt att 

motverka fördomar, samt att integration är en förvaltningsövergripande angelägenhet 

som kräver gemensam kraftansträngning.   

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2020-11-10 § 52 

Redovisning av ändringar i planen efter remissförfarande 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-04. 

Uddevalla kommuns strategiska dokument Plan Integration 2030. 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-30 § 258. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-20. 

Delegationsbeslut remiss 2020-06-09. 

Protokollsutdrag Ungdomsfullmäktige 2020-07-01 §13. 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-09-03. 

Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden 2020-09-23 § 118. 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C): Tillägg till förslaget i handlingarna enligt följande: att en 

inventering görs av relevanta styrdokument samt förvaltningsövergripande forum och 

processer och utifrån det forma en Plan Integration som är tydligt förankrad och 

kompletterande 

Propositionsordningar 

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

tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla detta. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta Uddevalla kommuns strategiska dokument Plan Integration 2030, 

 

att en inventering görs av relevanta styrdokument samt förvaltningsövergripande forum 

och processer och utifrån det forma en Plan Integration som är tydligt förankrad och 

kompletterande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 338 Dnr KS 2020/00691  

Kommunstyrelsens avrapportering av uppdrag i 
kommunfullmäktiges flerårsplan 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret föreslår att nedan uppdrag förklaras avslutade. Uppdragen 

behandlades vid uppsiktsmöte 2020-10-07. 

 

1. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att beställa 

projektet "Framtidens bad 

 

2. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att tillskapa en 

organisation för styrning gällande projektet framtidens bad  

 

3. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att överföra 

ansvaret för försörjningsstöd från socialnämnden till kommunstyrelsen  

 

4. Kommunstyrelsen (kommundirektören) har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i 

uppdrag att fortsätta leda arbetet med att tillsammans med förvaltningarna 

konkretisera de förslag till strukturella förändringar i organisation och 

arbetsmetoder som långsiktigt minskar kostnaderna i enlighet med planen. Det 

skall även resultera i ett förslag till fördelning per nämnd, av 37 mkr i 

effektivisering/besparing för 2021 

 

5. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att ta fram en 

övergripande plan "Integration 2030”  

 

6. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att under 

2020 avsätta 2,5 mkr för validering/kompetensförsörjning inom vård- och 

omsorgsområdet 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-04. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att förklara ovan uppdrag avslutade. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 339 Dnr KS 2020/00678  

Socialnämndens avrapportering från kommunfullmäktiges 
flerårsplan  

Sammanfattning 

Socialnämnden har enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige 

lyft 3 politiska uppdrag på höstens uppsiktspliktsmöte. Socialnämnden bedömer dock 

att 4 uppdrag är slutförda och föreslås avslutas.  Motiven är bland annat att uppdragen 

anses slutförda eller att uppdragen är integrerade i det redan befintliga arbetet. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-09 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-10-09 

Socialnämndens protokollsutdrag 2020-10-21 §135 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna socialnämndens förslag till slutrapportering av följande uppdrag: 

 

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att söka och 

använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga. 

 

- Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att starta upp ett nytt 

korttidsboende för barn. 

 

- Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att riktade och 

förebyggande insatser ska ske med stöd i evidens. 

 

- Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att öppna mötesplatser 

för seniorer på olika ställen med start på Sofiedal, Ljungskile. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 340 Dnr KS 2020/00398  

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om revidering av allmänna 

lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun.  

  

Förändringarna innebär bl.a. uppdatering av Uddevallas tätorter, ett tillägg om 

siktskymmande växtlighet med tillhörande illustration, karta över badförbud, karta över 

alkoholförbud, några mindre förtydliganden och i övrigt en anpassning efter relaterade 

styrdokument. Sedan samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet har det 

framkommit att förteckningen över § 3 badplatser behövde justeras, vilket nu är gjort 

enligt anvisning av kultur- och fritidsförvaltningen. 

  

Kommunledningskontoret föreslår också ett tillägg i § 11, innebärande att utsändning 

från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att det uppenbart stör 

den allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden får inte ske utan 

polismyndighetens tillstånd. Tillägget är behandlat av kommunens brottsförebyggande 

råd (BRÅ). 

  

Avsnitt med ändringar/tillägg är i förslaget markerade med grön färg, alt genomstruken 

text. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-18. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-05-20 § 256. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-28. 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter, förslag. 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter, nu gällande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna revideringen av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. 

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Sverigedemokraterna beklagar att det inte funnits tillräckligt stöd i kommunfullmäktige 

för att denna revidering även kunde ha innefattat ett förbud mot passiv insamling av 

pengar (tiggeri). Tre partier sade sig före valdagen vara positiva till införandet av ett 

förbud i våra Allmänna lokala ordningsföreskrifter, men endast två partier röstade för 

en revidering när väl Sverigedemokraternas motion med diarienummer KS 2019/00137 

behandlades i kommunfullmäktige. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 341 Dnr KS 2020/00683  

Revidering av ungdomsfullmäktiges arbetsordning, deltagande 
på distans  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret föreslår efter samråd med ungdomsfullmäktiges styrelse att 

ungdomsfullmäktiges ledamöter och ersättare ska ges rätt att delta på distans om 

särskilda skäl föreligger på samma sätt som fullmäktige tidigare under året har beslutat 

för kommunfullmäktige och nämnderna. Åtgärden föreslås mot bakgrund av den 

pågående situationen med covid-19 och de strikta rekommendationer som 

myndigheterna har utfärdat för möten och andra sammankomster. 

Kommunledningskontoret föreslår att samma bestämmelse om deltagande på distans 

som finns i kommunfullmäktiges arbetsordning förs in i ungdomsfullmäktiges 

arbetsordning.  

  

Kommunledningskontoret erinrar om att särskilda skäl att delta på distans föreligger 

under pågående pandemin, i övrigt ska möjligheten för distansdeltagande användas med 

måttlighet eftersom det finns ett stort värde i att mötas fysiskt. 

Beslutsunderlag 

Demokratiberedningens protokoll, 2020-11-12 § 36 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-02 

Förslag till reviderad arbetsordning för ungdomsfullmäktige 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att införa följande bestämmelse i ungdomsfullmäktiges arbetsordning. 

 

Ungdomsfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 

höra varandra på lika villkor. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 342 Dnr KS 2020/00652  

Revidering av reglemente för revisorerna, införande av andre 
vice ordförande 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att revisorernas presidium utökas med 

ytterligare en vice ordförande så att det består av ordförande samt två vice ordförande.  

  

Anledningen till utökningen är att majoritetskiftet i kommunfullmäktige kommit att 

innebära att ingen från oppositionen är representerad i revisionens presidium.  

  

Utökningen kräver en ändring i reglementet för revisorerna. Reglementet föreslås 

möjliggöra för kommunfullmäktige att välja en eller två vice ordförande. På så sätt kan 

en återgång till den nu rådande ordningen ske vid nästa mandatperiod utan justering av 

reglementet.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-28. 

Reglemente för revisorerna, med revidering t.o.m. 8 januari 2020. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att § 10 i reglemente för revisorerna ska ha följande lydelse: 

  

Ordförande m.m.  

  

Fullmäktige väljer för den tid fullmäktige bestämmer en ordförande och en eller två vice 

ordförande.  

  

Rollen att vara ordförande innebär att leda gemensamma sammankomster och 

sammanträden.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 343 Dnr KS 2020/00394  

Finansiering av överföringsledningar för VA utbyggnadsplan 

Sammanfattning 

En fungerande infrastruktur är en förutsättning för en växande kommun och ett 

långsiktigt hållbart samhälle. Distribuering av rent dricksvatten och säkert 

omhändertagande av spillvatten medverkar till denna infrastruktur och bidrar till de 

långsiktiga sociala-, ekonomiska- och ekologiska hållbarhetsmålen.  

Omvandling från fritidshusområde till område med permanentboende möjliggör; fler 

och större byggrätter, åretruntboende, etablering av verksamheter, utbyggd infrastruktur 

och på sikt annan kommunal eller social verksamhet.  

  

Kommunstyrelsen antog 2019-02-27 VA-utbyggnadsplan för Uddevalla kommun. I 

planen framgår att områdena Anneröd, Skaveröd, Södra Munkeby, Kristevik, Åsen-

Knarrnäs och Holma ska förses med kommunalt VA under perioden 2019–2032. 

  

Sammankopplingen av dessa områden (frånsett Södra Munkeby) med befintliga VA-

anläggningar sker genom överföringsledningar vars kostnader, enligt rättspraxis, inte 

tillåts täckas av anläggningsavgiften utan hamnar istället som ett pålägg på 

brukningsavgifterna och bekostas därmed av alla i VA-kollektivet. 

Uddevalla Vatten AB önskar i särskild skrivelse en annan finansieringsmodell. 

Utgifterna för överföringsledningarna är uppskattade till 140 mkr och den årliga 

kapitalkostnaden beräknas till ca 3,6–1,9 mkr/år (beräknat på nuvarande kalkylränta) 

under avskrivningstiden, 75 år. 

  

Utbyggnad av VA-anläggningar inklusive dess investeringar i överföringsledningar 

mm. är överlåtet till Uddevalla Vatten AB och att inom sin verksamhet, hitta bästa 

finansieringsmodell och kostnadstäckning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2020-11-04 

Uddevalla Vatten AB:s styrelsebeslut 2020-05-27 

Västvattens Tjänsteskrivelse 2020-06-01 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att investeringar av överföringsledningar ska utgå från avgiftsfinansiering, 

  

att förnyelseplanen, VA-utbyggnadsplanen och beräkningen av driftkostnader, ska  

hanteras inom bolagets verksamhets- och budgetplanering. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 344 Dnr KS 2020/00624  

Initiativ om idéburen offentlig samverkan, IOS  

Sammanfattning 

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

avsatts för Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP) 2020 även för andra samarbeten med 

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

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

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

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

Syftet med IOS är att möjliggöra kortare samarbeten mellan kommun och idéburen 

sektor, snabba beslutsprocesser och att möta behov i samhället och hos befolkningen till 

följd av Corona.  

  

Idéburen sektor har fram till och med den 30 oktober haft möjlighet att söka dessa 

medel. De första tretton initiativen som inkom fram till 2020-10-21 var uppe för beslut i 

kommunstyrelsen den 28 oktober. Efter granskning utifrån kriterier föreslås 

kommunstyrelsen fatta positivt beslut om ett av resterande sex initiativ som inkommit 

mellan den 21 och 30 oktober, initiativet från Stiftelsen Bohusläns Museum.  

  

Gemensamt för de initiativ som fått/föreslås få sina ansökningar beviljade är att behovet 

av de insatser som beskrivits uppstått som en direkt konsekvens av Corona, att de 

möter/mildrar konsekvenserna av Corona hos särskilt utsatta målgrupper samt att det 

finns en samverkan kring innehållet i projekten med Uddevalla kommun.  

  

Initiativ till IOS från följande organisationer föreslås därmed att avslås: 

PRO Skogslyckan, Reinos vänner, Föreningen Backamo vänner, Bohusläns guider och 

GF Kroppskultur. 

 

Avdelningschef Anders Brunberg lämnar information om ärendet under sammanträdet. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-05 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-09  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02 

Inkomna initiativ till Idéburen Offentlig samverkan 

  

Yrkanden 

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

 

Stefan Skoglund (S) yrkar följande tillägg till förslaget i handlingarna: att styrgruppen 

(arbetsmarknads- och integrationsutskottet) ska hantera de ansökningar som inte har 

blivit beviljade. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 344 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer Stefan Skoglunds (S) yrkande mot Martin Petterssons (SD) yrkande 

och finner kommunstyrelsen bifalla Stefan Skoglunds (S) yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att bevilja följande initiativ till idéburen offentlig samverkan: 

Stiftelsen Bohusläns Museum, 35 000 kr för projektet Reality check COVID-19, 

  

att därmed använda ytterligare 35 000 kr kronor av tilldelade IOP-medel 2020, 

 

att uppdra åt kommunledningskontoret att skyndsamt starta upp beslutade projekt, 

 

att beviljade projekt slutredovisas efter första kvartalet 2021, 

 

att styrgruppen (arbetsmarknads- och integrationsutskottet) ska hantera de ansökningar 

som inte har blivit beviljade. 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 345 Dnr KS 2020/00671  

Hävning av marköverlåtelseavtal Östberget område 4 och 5, del 
av Stadskärnan 1:262, KS 2019/776 

Sammanfattning 

På området Östberget har exploatören Veidekke tidigare uppfört tre flerbostadshus med 

bostadsrätter inom område 1, 2 och 3. Ett marköverlåtelseavtal finns för område 4 och 

5, men upphör 2020-12-31.  

 

Exploatören har ansökt om förlängning av marköverlåtelseavtalet till 2021-11-03.   

Exploatören har under de år marköverlåtelse funnits, haft särskilda omständigheter och 

komplexitet i att komma i byggnadsskede. Delar av detta kan kopplas till exploatörens 

eget ansvar och arbete, delar av förseningar kan också härledas till omständigheter 

utanför exploatörens påverkan och även kommunens långa process av ny p-norm, 

vilken ännu ej är beslutad, har givit osäkerhet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen beskriver i detta beslutsärende, ett upplevt liknande fall 

på Sundsstrand, där beslutet blev att häva marköverlåtelseavtalet. 

Kommunledningskontoret förstår och kan till vissa delar bejaka att inte upprätta flera 

nya marköverlåtelser till exploatör för detta område.  

Däremot i detta fall är motiven till upphävning diametralt olika, varför likabehandling 

inte blir riktigt tillräckligt som kommunalt motiv. På Sundstrand såldes inga boenden 

och en upphävning var naturlig och ett följdriktigt beslut.  

På Östberget vill exploatören bygga och intressenter finns. 

  

Kommunledningskontoret vill därmed hitta ett godtagbart läge, där 

samhällsbyggnadsnämndens motiv, att vara restriktiv kan inrymmas i beslutet. 

Samtidigt blir bedömningen att ge exploatören en tydlig tidsbegränsning för 

igångsättande, på grund av ovannämnda omständigheter. 

Förslaget är att byggnation skall starta innan 2021-07-01 samt att företaget ska förbinda 

sig att från beslut fram till senast datum för byggstart redovisa progressen i planering 

och uppstartsfas enligt särskild anvisning från Uddevalla kommun. 

I annat fall effektueras hävningen av marköverlåtelsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-23 

Samhällsbyggnadsnämndens Tjänsteskrivelse 2020-11-04 

Samhällsbyggnadsnämndens Protokollsutdrag 2020-10-15 §446 

Samhällsbyggnadsnämndens Tjänsteskrivelse 2020-09-16 

Veidekke (Nordr) skrivelse 2020-09-04 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-05-20 

Samhällsbyggnadsnämndens kartbilaga 2019-08-29 

Kommunfullmäktiges Protokoll 2019-12-11 

Samhällsbyggnadsnämndens Avtal 2017-10-02 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 345 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): att bifalla samhällsbyggnadsförvaltningens och 

samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut, det vill säga att häva 

marköverlåtelseavtalet med Veidekke (Nordr) avseende område 4 och 5 Östberget, del 

av Stadskärnan 1:262 

 

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

 

Propositionsordningar 

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

yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att ge Veidekke (Nordr), avseende område 4 och 5, en tidsfrist att starta byggnation 

innan 2021-07-01, annars hävs nuvarande marköverlåtelse samt 

  

att Veidekke (Nordr) ska förbinda sig att från beslut fram till senast datum för byggstart 

redovisa progressen i planering och uppstartsfas enligt särskild anvisning från 

Uddevalla kommun. 

  

Reservation 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 346 Dnr KS 2020/00657  

Riktlinjer för arbetsmiljö och hälsa, ersätter nuvarande 
bestämmelser 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har följt upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och har i 

samband med detta sett behovet av att uppdatera befintliga styrande dokument gällande 

hälsa och arbetsmiljö, rehabiliteringsarbetet samt åtgärder mot kränkande särbehandling 

och trakasserier. 

  

Syftet med riktlinjerna är att möta nya krav i Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 

2015:4) och Diskrimineringslagen samt underlätta framtida uppdateringar i 

verksamheternas rutiner för arbetsmiljöarbetet. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll, 2020-11-04 § 60   

Kommunledningens tjänsteskrivelse, 2020-10-26 

Förslag till riktlinje för hälsa och arbetsmiljö 

Bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö 

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet 

Riktlinjer för åtgärder mot kränkande särbehandling och trakasserier 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

  

att anta riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö, samt 

 

att dessa riktlinjer ersätter Bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö, Bestämmelser för 

rehabiliteringsarbetet och Riktlinjer för åtgärder mot kränkande särbehandling. 
  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 347 Dnr KS 2020/00553  

Delårsrapport januari-augusti 2020 för Tolkförmedling Väst  

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har inkommit med delårsrapport för perioden 

januari-augusti 2020. 

  

Budget 2020 är lagd utifrån 340 000 uppdrag och prognosen för helår 2020 baseras på 

ca 290 000 uppdrag. Främst återfinns helårsprognosens budgetavvikelse på posterna 

kopplade till tolkuppdragen där såväl försäljningsintäkter som kostnader för 

uppdragstagare förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Det minskade antalet 

uppdrag är ett direkt resultat av Covid-19-pandemins påverkan på samhället och därmed 

förbundets kunder. Den minskade efterfrågan på tolk har även medfört att förbundet 

minskat antalet utförda uppdrag med ca 15% jämfört med föregående år och ca 17% 

jämfört med budget. Utfallet för delåret är knappt 3 mkr och prognosen för helåret är ett 

nollresultat. 

  

Delårsrapporten ska enligt förbundsordningen översändas till respektive 

medlemskommun för behandling i fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-26. 

Delårsrapport januari-augusti Tolkförmedling Väst. 

Revisorernas bedömning av delårsrapport januari-augusti. 

Direktionen, Tolkförmedling Väst, protokoll 2020-09-25 § 413. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att notera informationen. 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 348 Dnr KS 2020/00649  

Delårsrapport 2020-06-30 från Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med delårsrapport per 30 juni 2020 med 

tillhörande revisonsdokument. Förbundets prognos för helåret 2020 är plus 58 tkr 

jämfört med budgeterat resultat om plus 170 tkr. 

  

Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med 

lagens krav och god redovisningssed i övrigt förutom uppställningsform gällande 

resultat- och balansräkning enligt LKBR:s bestämmelser. 

  

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020. 

  

Revisorerna noterar att det i delårsrapporten inte redovisas någon prognostiserad 

måluppfyllelse till verksamhetsårets slut. Utvärdering av måluppfyllelse är således inte 

möjlig att genomföra. Viss uppföljning av de strategiska verksamhetsmålen sker i 

bilagor. Förbundet redogör i tillhörande tjänsteskrivelse för åtgärder i enlighet med 

revisorernas synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-10. 

Delårsrapport 2020-06-30. 

Protokoll förbundsdirektionen med bilagor tjänsteskrivelse, revisionsberättelse, 

granskningsrapport och delårsrapport.   

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna rapporten. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 349 Dnr KS 2020/00712  

Inlösen av framtida pensionsåtaganden 

Sammanfattning 

I kommunens riktlinjer för pensionsåtaganden, senast uppdaterad 2018-04-11 §99, 

beskrivs regler för alternativa pensionslösningar, regler för beviljande av särskild 

avtalspension, arbetsgivarens informationsinsatser och hur pensionsutfästelserna ska 

tryggas och betalas. Kommunens pensionsutfästelsernas för intjänad pension före 1998 

redovisas som ansvarsförbindelse i balansräkningen i enlighet med den så kallade 

blandmodellen. Pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen fortsätter att öka till 

andra halvan av 2020-talet och minskar därefter och sjunker succesivt till de är 

slutbetalda några år efter 2050. 

För att bidra till en positiv utveckling av kommunens framtida ekonomi medger 

riktlinjerna att åtgärder som syftar till att mildra den framtida ekonomiska belastningen 

av dessa utbetalningar kan vidtas. Den åtgärd som kan ske är att kommunen betalar 

delar av de framtida pensionskostnaderna i förskott. 

  

Prognoserna för kommunens resultat 2020 visar på ett resultat på 163 mkr, före åtgärder 

för tryggandet av pensionsutfästelser. Kommunens ansvarsförbindelse uppgår i 

delårsrapporten per siste augusti 2020 till 968 mkr, inklusive särskild löneskatt. 

  

Kommunledningskontorets ekonomiavdelning föreslår, med beaktande av 

kommunfullmäktiges riktlinjer för pensionsåtaganden, att kommunen verkställer en 

inlösen av pensionsåtagandet med ett belopp om maximalt 105 mkr. 

  

Kommunen kommer även efter denna inlösen att uppnå det ekonomiska målet för året, 

om en nettokostnadsandel på 99%. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-17 

Controllerrapport per Oktober 2020 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att bemyndiga ekonomiavdelningen att göra en partiell inlösen av ansvarsförbindelsen 

för pensioner intjänade före 1998 med ett maximalt belopp om maximalt 105 mkr 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 350 Dnr KS 2020/00690  

Hållbarhetsklivet, Turistrådet Västsveriges initiativ för en 
hållbar besöksnäring 

Sammanfattning 

På Ett enat Bohusläns årsmöte beslutades att ett av fokusområdena för året är 

Hållbarhet.  

  

Hållbarhetsklivet är Turistrådet Västsverige AB:s initiativ för en hållbar besöksnäring i 

Västsverige. Alla kommuner i Västra Götaland bjuds in att ansluta sig, där 

Bohuskommunerna blir först ut att ansluta sig till Hållbarhetsklivet. Strömstad kommun 

och Tanum kommun har nyligen fattat beslut i sina respektive kommunstyrelser att 

ansluta sig till Hållbarhetsklivet. Visionen för Hållbarhetsklivet är att Bohuslän och 

Västsveriges besöksnäring skall vara ett föredöme i omställningen till ett hållbart 

samhälle.  

  

Ställningstagandet blir startskottet både för fokusområdet i Ett enat Bohuslän samt i 

uppstart för samverkan kring en hållbar destinationsutveckling.  

  

Att ansluta sig till Hållbarhetsklivet innebär att: 
  

1. Kommunen förbinder sig att beakta Hållbarhetsklivets fyra grundprinciper för en 

hållbar besöksnäring vid beslut om besöksnäringssatsningar. 

2. Kommunen får ett ramverk att använda till sina framtida besöksnäringsstrategier 

som är kopplat till Turistrådet Västsveriges strategi och till Agenda 2030. 

3. Kommunen förbinder sig att dela med sig av initiativ som tas inom hållbar 

besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida och får samtidigt 

möjlighet att ta del av andras initiativ. 

4. Kommunen tar aktiv ställning för en hållbar besöksnäring, men förbinder sig 

inte till några ekonomiska åtaganden. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-05 

Skrivelse från Västsvenska Turistrådet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att Uddevalla kommun ansluter sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet 

Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 351 Dnr KS 2020/00635  

Remiss från Regeringskansliet om en långsiktigt hållbar 
migrationspolitik (SOU 2020:54) 

Sammanfattning 

Nuvarande tillfälliga Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige upphör. (20 juli 2016 - 19 juli 2021). Regeringen beslutade 

den 14 juni 2019 att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att ta ställning 

till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken i syfte att fastställa en 

ordning som är långsiktigt hållbar. Kommittén lämnade sitt betänkande till statsrådet 

Morgan Johansson i september 2020. Uddevalla är nu en av 31 kommuner som valts ut 

att svara på remissen ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik” (SOU 2020:54). Svaret 

lämnas via mejl till Justitiedepartementet senast den 7 december. Syftet med att skicka 

utredningsförslag på remiss är främst att regeringen vill ha belyst vilka konsekvenser 

som förslaget kan få om det genomförs. 

Några av betänkandets huvudområden: 

Tidsbegränsade tillfälliga uppehållstillstånd ges som regel. Detta stämmer bättre 

överens med reglerna i övriga nordiska länder och EU. Det ger också en signal om att 

det inte är lika attraktivt att söka sig till Sverige. Mottagandet förväntas ge mer jämna 

nivåer. (Innan den tillfälliga lagen 2016–2021, så gavs permanent uppehållstillstånd 

som regel). 

Uppehållstillstånd till personer som söker asyl, kan ges till: 

- Flykting 

- Alternativt skyddsbehövande 

- Av humanitära skäl – synnerligen ömmande omständigheter 

- Anhöriga till anknytningspersonen 

- På grund av hinder mot verkställighet efter laga kraft beslut 

- Vidarebosättning (kvotflykting) 

(samtliga får ett tidsbegränsat tillfälligt uppehållstillstånd, med undantag från 

kvotflykting) 

  

Permanent uppehållstillstånd ska kunna sökas tidigast efter tre år. Då krävs att 

man uppfyller vissa krav, så som: 

- ska kunna försörja sig  

- ska kunna uppvisa kunskaper i svenska och samhällskunskap  

- ha ett pålitligt levnadssätt (vandelskrav för alla över 15 år) 

  

Arbetstillstånd får beviljas under perioden man har ett tidsbegränsat tillfälligt 

uppehållstillstånd. 

  

Synpunkter i bifogat yttrande: 
Uddevalla kommun ställer sig bakom betänkandet i sin helhet. Det innebär i huvudsak 

att tidsbegränsade tillfälliga uppehållstillstånd ges som regel, att krav ställs för 

permanent uppehållstillstånd, att vandelskrav ställs, samt att försörjningskrav ställs för 

att skapa incitament för arbete. Bra att återinföra uppehållstillstånd av humanitära skäl, 

där stor hänsyn tas utifrån barnperspektivet i svensk rätt.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 351  

Uddevalla kommun vill belysa konsekvenser inom fyra områden:  

- Ökat behov av hjälp vid ansökan om förlängning av det tillfälliga uppehållstillståndet, 

samt vid ansökan om permanent uppehållstillstånd.  

- Utökat ansvar i samband med att kunna tillgodose kunskapskraven i samhällskunskap.  

- Ökade kostnader i samband med krav på kunskaper i språk och samhällskunskap.  

- Ökad psykisk ohälsa där tydlig ansvarsfördelning mellan huvudmän efterfrågas.  

Beslutsunderlag 

Liberalernas, Centerpartiets och Socialdemokraternas yttrande, 2020-11-26 

Sverigedemokraternas reviderade yttrande, 2020-11-26 

Kommunstyrelsens antagna yttrande, 2002-11-25 

Sverigedemokraternas yttrande 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2020-11-10 § 49 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-29. 

Yttrande Uddevalla kommun.Betänkande. En långsiktigt hållbar migrationspolitik 

(SOU 2020:54). 

Följebrev remiss. 

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L) yrkar å Liberalernas, Centerpartiets och 

Socialdemokraternas vägnar ändring av kommunledningskontorets förslag enligt 

inskickat yttrande. 

 

Martin Pettersson (SD): att till justitiedepartementet sända Sverigedemokraternas 

yttrande gällande remiss En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020 54). 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Monica Bang Lindbergs (L) yrkande mot Martin 

Petterssons (SD) yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla Monica Bang Lindbergs 

(L) yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att till justitiedepartementet sända in reviderat yttrande gällande remiss En långsiktigt 

hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). 

 

Deltar ej i beslut 
Moderaternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Uddevallapartiets ledamöter avstår 

från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Roger Ekeroos (M) lämnar å Moderaternas vägnar följande anteckning till protokollet. 

 

Syftet med det remitterade förslaget är inte att få kommunens synpunkter på vilken 

migrationspolitik som riksdagen bör besluta om. Syftet med en remiss till en kommun är 

att belysa de konsekvenser som blir följden för kommuner i allmänhet och Uddevalla i 

synnerhet med de olika migrationspolitiska förslagen i utredningen. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 351  

Vi noterar att förslaget till yttrande över utredningen inte på något sätt belyser den 

omfattande påverkan som statens migrationspolitik har och kan ha på Uddevalla 

kommun, vid olika ställningstaganden. Exempel på sådan påverkan är ekonomiska 

konsekvenser, konsekvenser för kommunens bostadsförsörjning, kommunens behov av 

lokaler och möjligheter att rekrytera personal i olika grupper, eller påverkan på 

regional service. 

 

Vi vet att olika regler för t ex anhöriginvandring och tillfälliga respektive permanenta 

uppehållstillstånd ger olika utfall i behov som kommunen måste svara upp mot, ofta 

med kort varsel och med stor påverkan på organisation och ekonomi, men att dessa 

utmaningar kan växla stort beroende på hur statens regler utformas. 

 

Det är olyckligt att kommunen genom hur yttrandet är utformat väljer att inte ha någon 

relevant uppfattning i en fråga av stor betydelse för kommunen.   

 

Moderaterna kan mot bakgrund av ovanstående inte delta i beslutet. 

 

Christer Hasslebäck (UP) lämnar å Uddevallapartiets vägnar följande anteckning till 

protokollet. 

 

Vi avstår att deltaga i beslutet eftersom vi anser att staten skall stå för de ekonomiska 

kostnaderna för migrationspolitiken fram till att ett permanent uppehållstillstånd 

beviljats. 

 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Vi avstår från att delta i beslutet då Vänsterpartiet nationellt är emot tidsbegränsade 

tillfälliga uppehållstillstånd . Vi vill att de ska vara permanenta som huvudregel. Det 

som är bra i förslaget är att sk. humanitära skäl återinförs. 

 

Reservation 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 352 Dnr KS 2020/00648  

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, avsnitt 
Personal 

Sammanfattning 

Avsnittet Personal i kommunstyrelsens delegationsordningar har inte genomgått någon 

genomgripande översyn på ett antal år varför personalavdelningen aktualiserat en 

genomlysning med förslag till förändringar.  

  

Förutom en allmän modernisering och förenkling samt anpassning till den gällande 

mallen för delegationsordningen innebär förslaget bl.a. att flertalet i den tidigare 

delegationsordningen redovisade verkställighetsåtgärder tas bort, funktionen 

sektionschef skrivs in i enlighet med kommunens riktlinjer för styrning, 

förhandlingschef (FHC) införs som delegat och delegationer för lönestrategi, lönetillägg 

och lönesättning införs.  

  

Vidare förslås att nuvarande ordning, där kommunstyrelsen, respektive 

personalutskottet beslutar om uppsägning p.g.a. arbetsbrist vid fler, respektive färre än 

fem tillsvidareanställda, tas bort och ersättas med delegation till närmaste chef. Detta 

motiveras av att processen vid uppsägningar måste följa fastställda regler oavsett 

beslutsnivå samtidigt som att tidsfaktorn inte sällan är viktig. 

  

Nya delegationer för att tydliggöra beslutanderätten avseende åtgärder i syfte att nå en 

budget i balans föreslås i form av anställningsstopp och återbesättandeprövning. 

  

Kommunstyrelsens delegationsordning är gällande för samtliga förvaltningar, vilket 

kommer av att kommunstyrelsen är anställande myndighet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-11. 

Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, avsnitt personal. 

Gällande delegationsordning för kommunstyrelsen, avsnitt personal. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att anta upprättat förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen, avsnitt Personal.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 353 Dnr KS 2020/00603  

Begäran om planbesked berörande del av Hovhult 1:5 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Hovhult 1:5 har inkommit med begäran om planbesked. 

Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger att ett vårdhem uppförs på 

platsen. Ansökan föregås av en förstudie som undersöker förutsättningarna för att 

uppföra ett vårdhem på del av Hovhult 1:5. 

Socialnämnden beslutade i september 2020 att starta projektering och nybyggnation av 

vård- och omsorgsboende med minst 40 antal platser på Hovhults knallar i enlighet med 

förstudien och investeringsplanen för 2021–2030. 

  

Nuvarande stadsplan 14-UDD-67/1968 över området antogs 1968 och anger område för 

park eller plantering. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020–10–19 

Begäran om planbesked berörande del av Hovhult 1:5, bilaga 1  

Förstudie nybyggnation vård- och omsorgsboende i Uddevalla, bilaga 2. 

Socialnämndens beslut Dnr SN 2020/00181, bilaga 3. 

Stadsplan 14-UDD-67/1968, bilaga 4. 

Förprövningsrapport del av Hovhult 1:5, Bilaga 5 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna att detaljplaneförslag för del av fastigheten Hovhult 1:5 upprättas, 

 

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2026 samt 

 

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

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 354 Dnr KS 2020/00674  

Samverkansavtal om utbyggnad av kommunalt vägnät för att 
avlasta väg 44 i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Väg 44 genom Uddevalla utgör riksintresse för kommunikationer (jml MB 3 kap 8 §) 

och ingår i det av Trafikverket utpekade funktionellt prioriterade vägnätet med samtliga 

funktioner - gods, persontransporter och kollektivtrafik. Väg 44 är även omledningsväg 

för E6 t.ex. vid avstängning av trafik på Uddevallabron.  

 

Trafikverket, som har att tillvarata riksintresset för väg 44, har ställt sig tveksam till 

kommunens utbyggnadsplaner i västra delen av Uddevalla. Kommunens planer i 

kombination med den allmänna trafikutvecklingen kommer att medföra en trafik-

situation som inte kommer fungera på ett tillfredsställande sätt. Trafikverket och 

kommunen har därför gemensamt genomfört en trafikutredning (2016) för att klarlägga 

trafiksituationen på väg 44 mellan västra Torp och Brattåsmotet vid olika scenarion. 

Utredningen visar att vägens kapacitet i två korsningspunkter (Undavägen och 

Kurverödsleden) är låg redan år 2025 och överskrids år 2040. Övrigt vägnät och 

korsningspunkter har god kapacitet. Utredningen beskriver ett antal åtgärder som 

behöver göras för att upprätthålla funktionen på väg 44, varav utbyggnad av ett 

sammanhängande lokalt vägnät är avgörande. I kommunens fördjupade översiktsplan 

för Uddevalla tätort (2017) gör kommunen ett ställningstagande om utbyggnad av det 

lokala vägnätet i Herrestad för att göra trafiksystemet robustare.  

  

Trafikverket föreslår nu kommunen att ingå ett avtal om utveckling av det lokala 

vägnätet i Herrestad. Trafikverket kommer i gengäld inte motsätta sig detaljplanerna för 

Sunningeberget och Spinnrocksvägen i Herrestad. Framtida ytterligare exploatering i 

området kommer att prövas utifrån den påverkan dessa kan ha på trafiksystemet.  

  

Kommunledningskontoret bedömer att avtalet med Trafikverket kan vara en rimlig 

åtgärd för att komma vidare med detaljplanerna för i första hand Sunningeberget och 

Spinnrocksvägen. Kommunens fokus bör, i linje med samhällsbyggnadsstrategi, 

genomförandeplan och centrumutvecklingsplaner i övrigt i hög grad riktas mot en 

utveckling av stadens centrala delar.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-27. 

Samverkansavtal om utbyggnad av kommunalt vägnät för att avlasta väg 44 i Uddevalla 

kommun.   

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att ingå samverkansavtal med Trafikverket om utbyggnad av kommunalt vägnät för  
att avlasta väg 44 Uddevalla kommun. 
 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 355 Dnr KS 2019/00807  

Justering av kommunbidrag 2020 

Sammanfattning 

Nämndernas kommunbidrag för 2020 behöver justeras pga. nya löneavtal för lärare och 

SACO-förbunden, kapitalkostnader som inte ryms inom tilldelat kommunbidrag, 

förändrade redovisningsprinciper till följd av ny lagstiftning (LKBR) samt lägre 

kostnader för projekt som finansieras av den sociala investeringsreserven. Justering görs 

för att nämnderna ska ha en överensstämmelse mellan faktiska kostnader och 

kommunbidrag.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-05 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att nämnderna tillförs kommunbidrag om 24,8 mkr för ökade personalkostnader till 

följd av nya löneavtal 2020,  

 

att nämnderna tillförs kommunbidrag om 13,8 mkr för ökade kapitalkostnader, 

 

att barn- och utbildningsnämnden tillförs kommunbidrag med 3,2 mkr för ökade 

kostnader pga. LKBR, 

  

att investeringsbudgeten för 2020 minskar med 3,2 mkr, från 695 mkr till 691,8 mkr, 

  

att socialnämndens kommunbidrag minskar med 1,0 mkr pga. lägre kostnader för 

projekt Fallprevention, 

 

att finansiering sker genom pris-och lönereserven samt kapitalkostnadsreserven. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 356 Dnr KS 2020/00560  

Omräkning av kommunbidrag 2021 till löpande pris 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har fastställt flerårsplanen för åren 2021-2023 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. 2020 års nivå, till löpande priser för 

2021 för att nämnderna ska ha rätt förutsättningar för arbetet med internbudget för 2021. 

Beräkningarna har skett med utgångspunkt från förhållandena 2020 samt de antaganden 

som skett i flerårsplanen angående pris- och löneökningar för 2021. 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 62,6 mkr. 

Därutöver tillförs 29,8 mkr för ökade kapitalkostnader till följd av färdigställda 

investeringar. 

  

Resultatet av omräkningen innebär att 48,2 mkr belastar pris- och lönereserven. Den 

kvarstående reserven om 91,8 mkr bedöms vara tillräcklig för att finansiera 2020 års 

löneökningar för Kommunal, Vision och SSR samt 2021 års löneökningar för samtliga 

avtal. 

  

I nämndernas ramar ingår återbetalning till den sociala investeringsreserven med 1,5 

mkr. Återbetalningsplanerna har reviderats utifrån lägre kostnader än planerat. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-05 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna omräkningen av kommunbidragen för år 2021 från fast till löpande pris,    

  

att nettoökningen av kommunbidragen med totalt 62,6 mkr finansieras genom 

disposition ur pris- och lönereserven samt avsatta medel för kapitalkostnader och 

riktade statsbidrag, 

  
att fastställa de omräknade kommunbidragen enligt redovisning i bilaga. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 357 Dnr KS 2020/00698  

Bestämmelser för deltagande på distans i kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

I april 2020 beslutade kommunfullmäktige att tillåta nämnderna att sammanträda med 

ledamöter och ersättare deltagandes på distans. Beslutet var en direkt följd av 

kommunens ambition att minska smittspridningen och samtidigt kunna bibehålla de 

politiska organens beslutsförhet.  

 

Kommunledningskontoret har uppdragits att för kommunstyrelsens räkning ta fram 

förslag till bestämmelser för hur deltagande på distans ska ske. Förslaget bygger dels på 

gemensamt framtagna rutiner av kommunens nämndsekreterargrupp, dels på en enklare 

kartläggning av andra kommuners liknande bestämmelser. En mindre utredning har 

även genomförts som initialt visar att vårt nuvarande program för videomöte, Microsoft 

teams, klarar informationssäkerhetskraven.  

En definitiv redogörelse med förvaltningens ställningstagande gällande 

informationssäkerheten kommer lämnas inför kommunstyrelsens sammanträde den 25 

november. 

 

Beslutsunderlag 

Kompletterande skrivelse angående informationssäkerheten via videomöten i Microsoft 

teams, 2020-11-24 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-08 

Förslag till bestämmelser för deltagande på distans i kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att anta bestämmelser för deltagande på distans i kommunstyrelsen, 

 

att uppmana övriga nämnder att anta egna bestämmelser för deltagande på distans. 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 358 Dnr KS 2017/00702  

Slutrapport projekt Jobbspår, statsbidrag för att utveckla 
samarbetet med företag (2017:03) från Delegationen för unga 
och nyanlända till arbete, DUA 

Sammanfattning 

2018-01-04 beslutade delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA), att bevilja 

Uddevalla kommuns ansökan om statsbidrag. Kommunen beviljades 1 200 000 kronor 

varpå beloppet avser täcka kostnader under 21 månader för följande delar av 

verksamheten: 

   - Personalkostnader 

   - Aktiviteter för att koppla företag till lokala jobbspår 

  

Under perioden har 13 arbetssökande deltagit i aktiviteten som projektets bedrivit 

(jobbspåren). Av dessa 13 har 3 arbetssökande gått vidare till arbete/studier 

  

Lärdomar: I framtida projekt så behövs tätare uppföljningar i nära samarbete med 

styrgruppen för att tidigt identifiera utmaningar samt upprätta och genomföra 

handlingsplaner för hur man ska hantera dessa. En annan lärdom är vikten och behovet 

av att behålla samma medarbetare genom hela projektperioden och ha en närvarande 

projektledare. 

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2020-11-10 § 50 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2020-10-22. 

Slutrapport projekt Jobbspår (Statsbidrag för att utveckla samarbetet med företag 

(2017:03) från Delegationen för unga och nyanlända till arbete, DUA). 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna slutrapporten för projekt Jobbspår och lägga den till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 359 Dnr KS 2020/00005  

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från 
Fyrbodal 2020 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S) informerar om senaste mötet 

med beredning för hållbar utveckling. Beredningen hade överläggningar om bland annat 

strategidokumentet Målbild Tåg 2028 och den nationella infrastrukturplanen. 

 

Kommunstyrelsen diskuterar vilka eventuella konsekvenser ovanstående 

strategidokument skulle kunna ha för Uddevalla kommun. 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 360 Dnr KS 2020/00004  

Information från kommundirektören 2020 

 

Sammanfattning 

Kommundirektör Peter Larsson informerar om följande. 

 

 Pågående förhandlingar om markaffär om Anegrund 10, tidplan och aktuella 

frågor knutna till förhandlingarna. 

 Kommunens julklapp till de anställda 2020. 

 Kommunledningskontorets nya säkerhetsenhet som bildas den 1 januari 2021 

och dess organisation och funktioner. 

 Rapport från senaste samordningsmötet om coronasituationen. 

 Västsvenska handelskammarens modell angående lokalt företagsklimat. 

 Hantering av Uddevalla kommuns pensionsskuld. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 361 Dnr KS 2020/00002  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

I förteckningar daterad 2020-11-17 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 

kommunstyrelsens vägnar under perioden 2020-10-21—2020-11-17 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-17 

Förteckningar över delegationsbeslut, 2020-11-17 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna redovisningen. 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 362 Dnr KS 2020/00003  

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

 

Hälsopolitiska rådets protokoll 2020-10-13 

 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2020-11-09 

 

Personalutskottets protokoll 2020-11-04 

 

KS 2020/10  

Finansrapport avseende oktober 2020 

 

309103 

Information och beslut från Länsstyrelsen Västra Götalands län om kommuntal för 

mottagande av nyanlända för 2021 
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