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Justeringens plats och tid Stadshuset, 2020-10-02 kl. 09:00 Paragrafer §§ 252-288  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Sebastian Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Ingemar Samuelsson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 David Höglund Velasquez  
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunstyrelsen 2020-09-30 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2020-10-02 
Anslaget tas ner 2020-10-24 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30  
 

 
Sammanträde Kommunstyrelsen  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, stadshuset, kl.11:00-16:27 med ajourneringar 

kl. 12:00-13:30, 14:13-14:17 och 14:30-15:00. 
  
Ledamöter Ingemar Samuelsson (S), Ordförande 

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

Christer Hasslebäck (UP), 2:e vice ordförande 

Roger Ekeroos (M) 

Camilla Johansson (C) 

David Sahlsten (KD) 

Paula Berger (S) 

Stefan Skoglund (S) 

Cecilia Sandberg (S), deltar på distans. 

David Höglund Velasquez (V) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Martin Pettersson (SD) 

Rolf Carlson (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Niklas Moe (M) för Mikael Staxäng (M) 

   
Ersättare Elving Andersson (C) 

Rolf Jonsson (L) 

Annelie Högberg (S) 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

Mattias Forseng (SD) 

Kent Andreasson (UP) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Övriga Christine Gunnarsson, projektledare, samhällsbyggnad, § 253 

Patrik Petré, strategisk stadsutvecklare, § 253 

Bengt Adolfsson, ekonomichef, § 254 

Peter Larsson, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 252 Dnr KS 289389  

Förändring av föredragningslistan 

Sammanfattning 

Ordförande meddelar att ärende 22, Begäran från barn- och utbildningsnämnder om 

ersättning för nettokostnader kopplat till hyra av Sinclair utgår från dagens 

sammanträde. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa föredragningslistan med ovan nämnd förändring. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 253 Dnr KS 307903  

Information om fördjupad förstudie samt start av 
projekteringsfasen avseende kajpromenad med 
översvämningsskydd 

Sammanfattning 

Projektledare Christine Gunnarsson informerar om projektet Kajpromenad med 

översvämningsskydd i Uddevalla. 

Projektet består huvudsakligen av tre delar; skredsäkring, översvämningsskydd och 

kajpromenad för allmänheten. Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit 

kommunfullfällmäktige att anse den fördjupade förstudien färdig och tillåta att projektet 

går in i projekteringsfasen i enlighet med den antagna handlingsplanen. 

Parallellt med projekteringsfasen löper tillståndsprövning för vattendom i mark-och 

miljödomstolen. 

Kommunstyrelsen kommer besluta i ärendet under punkt 20 på dagens 

föredragningslista. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 254 Dnr KS 287808  

Information om delårsrapport augusti 2020 för Uddevalla 
kommun 

Sammanfattning 

Ekonomichef Bengt Adolfsson informerar om Uddevalla kommuns delårsrapport. 

 

I delårsrapporten per 31 augusti 2020 redovisar kommunen en helårsprognos med ett 

resultat på 172 mkr. Budget för helåret är ett resultat på 1 mkr, alltså en budgetavvikelse 

med +171 mkr.  

 

Verksamheten under perioden har påverkats av den rådande Coronapandemin vilket ger 

en påverkan och en osäkerhet i resultat och prognos. I nuvarande prognos är samtliga 

nämnder och styrelser i balans med budgeterat resultat. Kommunstyrelsen redovisar 

+16,5 mkr, socialnämndens redovisar +40,7 mkr, kultur och fritidsnämnden redovisar 

överskott med +3,2 mkr och samhällsbyggnadsnämnden +9,0 mkr. Barn- och 

utbildningsnämnden bedöms hamna på +/-0. Centrala medel ger en samlad 

budgetavvikelse på +100 mkr främst beroende på bedömd ökning av generella 

statsbidrag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 255 Dnr KS 2019/00895  

Medborgarförslag från Lena Elmberg angående genomförandet 
av heltidsresan 

Sammanfattning 

Lena Elmgren föreslår i ett medborgarförslag att politikerna ska satsar pengar för att 

heltidsresan ska kunna gå att genomföra utan schema- och platsändringar. Heltidsresan 

är ett partsgemensamt projekt mellan Sveriges Kommuner och Regioner och 

fackförbundet Kommunal, som syftar till att alla medarbetare inom kommunals 

avtalsområde ska kunna erbjudas heltid.  

  

I Uddevalla kommun erbjöds heltidstjänster till alla som önskade inom pilot-område 

Rosenhäll under hösten 2019. Då arbetsplatsen gick från deltid som norm till heltid som 

norm behövdes en mer flexibel arbetstidsförläggning. Med utgångspunkt i centrala 

parters intentioner så påbörjades en organisationsförändring för att skapa förutsättningar 

att kunna erbjuda heltid.  

  

Föreslagna åtgärder samt organisationsförändring kommer att prövas mellan centrala 

parter då parterna på lokal nivå inte kunnat enas i samverkan. I väntan på central 

prövning kommer inga fler heltidsanställningar att erbjudas. Utfallet från den centrala 

tvisten blir vägledande för vilka möjligheter som därefter kan komma i fråga vad gäller 

schema- och platsförändringar.  

 

Yrkanden 
David Höglund Velasquez (V): Bifall till medborgarförslaget. 

 

Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på personalutskottets förslag i handlingarna mot David 

Höglund Velasquez (V) yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla personalutskottets 

förslag i handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll, 2020-09-02 § 39 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-19  

Socialnämndens protokoll, 2020-03-18 § 38 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse, 2020-02-19 

Medborgarförslag från Lena Elmgren 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att anse medborgarförslaget från Lena Elmberg angående genomförandet av 

heltidsresan är besvarat. 

  

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 256 Dnr KS 2019/00549  

Medborgarförslag från Birgitta Rist Eliasson om önskemål av 
skylt vid Kärrs badplats 

Sammanfattning 

Birgitta Rist Eliasson har inkommit med medborgarförslag om sänkt hastighet från 50 

km/h till 30 km/h sommartid, samt skyltar som varnar för fotgängare. Även farthinder 

anges som en lösning. 

  

Förslaget motiveras av att fordon kommer i hög hastighet samtidigt som badgäster 

passerar vägen från parkeringen till badplatsen.  

  

Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

  

Den aktuella vägsträckan är statlig väg. Det är länsstyrelsen som beslutar om 

hastighetsnedsättning m.m. på statlig väg. Förslagsställaren uppmanas därför att vända 

sig till länsstyrelsen i frågan.  

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-15. 

Medborgarförslag från Birgitta Rist Eliasson. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att med ovan anse förslaget besvarat. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 257 Dnr KS 2020/00200  

Medborgarförslag från Kurt Fernold om gratis bussar till 
Vänerpalatset i Vänersborg 

Sammanfattning 

Kurt Fernold inkom i mars 2020 med följande medborgarförslag om gratis badbussar 

till Vänerpalatset i Vänersborg. I förslaget bifogas en uppmaning till kommunen att 

iordningsställa nytt badhus snarast.  

  

Kommunfullmäktige har delegat till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

  

Nytt badhus i Uddevalla planeras för byggnation på Rimnersområdet. Under byggtiden 

kommer walkesborgsbadet att ha sedvanligt öppethållande. Behov av badbussar till 

Vänersborg föreligger därför inte enligt kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-15. 

Medborgarförslag från Kurt Fernold. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att avslå medborgarförslaget. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 258 Dnr KS 2020/00157  

Medborgarförslag från Reine Larsson om sophämtning 

Sammanfattning 

Reine Larsson har inkommit med medborgarförslag om att sommarboende ska få betala 

för sophämtning veckan efter storhelger för att undvika nedskräpning på 

återvinningsstationerna.  Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till 

samhällsbyggnadsnämnden.  

  

Nämnden skriver i sitt remissvar att det under storhelgerna är främst förpackningar som 

ökar på återvinningsstationerna. Detta och övrigt avfall som går under 

producentansvaret ska inte slängas i hushållsavfallet och därmed bedömer inte 

Uddevalla energi att en ändrad intervall under storhelger för hämtning av hushållsavfall 

har effekt. Är det skrymmande material som uppkommer så erbjuds fritidsabonnenter 

att nyttja sina kort på återvinningscentralen även vintertid. 

  

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, ansvarar för återvinningsstationerna och 

är de är de som bestämmer tömningsintervallerna på alla återvinningsstationer och som 

städar på stationerna. Sommartid och storhelger ökar Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen tömningsintervallerna utifrån behov baserade bland annat på 

fyllnadsgrad och statistik. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ska 

kontaktas om återvinningsstationerna behöver städas utanför ordinarie städintervall. På 

Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida kan man se när återvinningsstationer 

ska tömmas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-18. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-05-20 § 250. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-07.  

Medborgarförslag från Reine Larsson om sophämtning. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avslå medborgarförslaget. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 259 Dnr KS 2020/00564  

Delårsrapport augusti 2020, Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

I delårsrapporten per 31 augusti 2020 redovisar kommunen en helårsprognos med ett 

resultat på 172 mkr. Budget för helåret är ett resultat på 1 mkr, alltså en budgetavvikelse 

med +171 mkr.  

Verksamheten under perioden har påverkats av den rådande Coronapandemin vilket ger en 

påverkan och en osäkerhet i resultat och prognos. I nuvarande prognos är samtliga nämnder 

och styrelser i balans med budgeterat resultat. Kommunstyrelsen redovisar +16,5 mkr, 

socialnämndens redovisar +40,7 mkr, kultur och fritidsnämnden redovisar överskott med 

+3,2 mkr och samhällsbyggnadsnämnden +9,0 mkr. Barn- och utbildningsnämnden bedöms 

hamna på +/-0. Centrala medel ger en samlad budgetavvikelse på +100 mkr främst 

beroende på bedömd ökning av generella statsbidrag. 

 

Vid avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning, bestämd till 1 % av nämnds 

kommunbidrag eller 20 % av kommunens budgeterade resultat ska nämnden informera 

kommunstyrelsen om detta med redovisning av åtgärder.  

 

Årets budgetnivå är väsentligt lägre än det finansiella målet avseende nettokostnadsandel i 

flerårsplanen. Det innebär att kravet på åtgärdsplan enligt ovan inte är aktuellt. 

Avvikelserna i respektive nämnds rapportering föranleder inte heller krav på åtgärder.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-24 

Kommunens Delårsrapport augusti 2020 

Ekonomiskt utfall och uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna Delårsrapporten per 31 augusti 2020, 

 

att godkänna Ekonomiskt utfall och uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort per 31 

augusti 2020. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 260 Dnr KS 2020/00493  

Avsteg från ungdomsfullmäktiges arbetsordning samt 
förfrågan om mötesadministrativt stöd  

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktige föreslår att göra avsteg från ungdomsfullmäktiges arbetsordning  

§ 4 vad gäller mandatperiod och tidpunkt för val.  

  

Mot bakgrund av de besparingar som har gjorts där både ungdomssamordnartjänsten 

och demokratiutvecklartjänsten har försvunnit anser ungdomsfullmäktige att det inte är 

möjligt att kunna genomföra nya val under hösten 2020 och föreslår att mandatperioden 

förlängs till sista mötet våren 2021. Kommunledningskontoret har påbörjat en 

rekrytering av en ny demokratiutvecklare som bedöms kunna vara på plats under våren 

2021. 

  

Därutöver föreslår ungdomsfullmäktige att kommunledningskontoret ska bistå med 

mötesadministrativt stöd i väntan på den nya demokratiutvecklaren. 

 

Kommunledningskontoret bedömer att det finns skäl för att förlänga mandatperioden till 

dess en demokratiutvecklare är anställd. Kommunledningskontoret bedömer att det är 

av stor vikt att ungdomsfullmäktige upprätthålls under hösten och kommer därför göra 

nödvändiga omprioriteringar för att tillhandahålla mötesadministrativt stöd i väntan på 

att den nya demokratiutvecklaren tillträder. 

Beslutsunderlag 

Demokratiberedningens protokoll, 2020-09-10 § 20 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-11 

Ungdomsfullmäktiges protokoll, 2020-07-01 § 12 

Kultur- och fritids tjänsteskrivelse, 2020-06-30 

Yrkanden 

David Höglund Velasquez (V): Bifall till demokratiberedningens förslag i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att tillåta att avsteg från ungdomsfullmäktiges arbetsordning görs i form av att 

ledamöter som blivit invalda till Ungdomsfullmäktige våren 2020 sitter kvar tills det 

sista mötet våren 2021.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra åt kommunledningskontoret att bistå ungdomsfullmäktige med 

mötesadministrativt stöd. 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 261 Dnr KS 2020/00013  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte 
avgjorts den 31 augusti 2020 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen kap 5 § 35 ska motioner och medborgarförslag beredas så att 

kommunfullmäktige eller nämnd kan fatta beslut i ärendet inom ett år från att ärendet 

väcktes i kommunfullmäktige. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska 

detta anmälas till fullmäktige. 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska alla motioner som inte är 

färdigberedda redovisas för kommunfullmäktige två gånger om året, i april och oktober. 

 

I förteckningar daterade den 2020-08-31 redovisas samtliga motioner som ännu ej har 

avgjorts samt de medborgarförslag som ännu ej har avgjorts och som väcktes för mer än 

ett år sedan i kommunfullmäktige.       

 

Av förteckningarna kan utläsas att det den 31 augusti 2020 finns 11 icke avgjorda 

motioner samt 4 icke avgjorda medborgarförslag som är äldre än 1 år.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-31 

Förteckning över motioner, 2020-08-31 

Förteckning över medborgarförslag, 2020-08-31 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna redovisningen. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 262 Dnr KS 2020/00518  

Riktlinjer för Uddevalla kommuns författningssamling 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har initierat en översyn av Uddevalla kommuns 

författningssamling. I samband med översynen har det framkommit ett behov av att 

förtydliga befintlig riktlinje för terminologi för olika styrdokument, beslutade av 

kommunfullmäktige 2007 och reviderade 2011. 

  

Riktlinjerna syftar till att skapa en mer enhetlig struktur för styrdokument tillhörandes 

författningssamlingen. Kommunledningskontoret har även upprättat 

tillämpningsanvisningar som stöd för handläggare i samband med upprättande och 

revideringar av styrdokument. 

 

Kommunledningskontoret kommer även förnya författningssamlingens struktur på 

Uddevallas kommuns hemsida och föreslår att nämnderna gör en översyn av sina 

föreskrifter och styrdokument i författningssamlingen i syfte att säkerställa 

dokumentens aktualitet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-01 

Förslag till riktlinjer för Uddevalla kommuns författningssamling 

Riktlinje för olika styrande dokument, 2007-04-11 § 104 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta Riktlinjer för Uddevalla kommuns författningssamling, 

 

att riktlinjerna ersätter Riktlinjer för terminologi för olika styrdokument fastställd 2007-

04-11 § 104, 

  

att uppmana nämnderna och de kommunala bolagen att göra en översyn av de 

styrdokument i författningssamlingen som de ansvarar för samt initiera de revideringar 

och upphävanden som är påkallade. 

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 263 Dnr KS 2020/00439  

Revidering av plan- och bygglovstaxa med inriktning- avgift för 
områdesbestämmelser och detaljplaner samt avgift för 
planbesked från 2021-01-01 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag till revidering av plan- och 

bygglovstaxa m.m. 

  

Den befintliga plan- och bygglovstaxans bestämmelser ”avgift för 

områdesbestämmelser och detaljplaner” samt ”avgift för planbesked” föreslås ersättas 

av nya bestämmelser. 

  

I det nya förslaget till taxa förtydligas kostnadsansvaret för den som får en nytta av en 

detaljplan. Vidare föreslås planavtal mellan exploatör och kommunen vara det 

huvudsakliga verktyget för att fördela kostnader och andra ansvar i planarbetet. I de fall 

avtal inte kan tecknas, ska taxans planavgift för ett byggprojekts omfattning vara 

proportionell mot planens totala kostnad.  

  

Taxan för planbesked föreslås omfatta 30 timmars handläggningstid, som ersätts enligt 

fastställd timtaxa. Om ett ärende beräknas omfatta längre handläggningstid än 30 

timmar ska den överskjutande delen också debiteras sökanden. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-07. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-18 § 304. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-26. 

Bilaga 1 – Utredning förändrad planavgift.  

Bilaga 2 – Rapport om exploatörssamverkan i planprocessen.  

Bilaga 3 – Förslag till ny taxa, avgift detaljplanearbete, områdesbestämmelser och 

planavtal.  

Bilaga 4 – Förslag till Plan- och bygglovstaxa Uddevalla kommun 2021.  

Plan- och bygglovstaxa Uddevalla kommun antagen av kommunfullmäktige 2019-12-

11 § 308. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att tabell 22a respektive 22b i Plan- och bygglovstaxa Uddevalla kommun utgår, 

  

att fastställa samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till ny taxa för planbesked, 

detaljplaner och områdesbestämmelser, 

  

att taxan för återkallat förhandsbesked i tabell 5 i Plan- och bygglovstaxan ändras, 

  

att den nya taxan ska gälla från och med 1 januari 2021. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 264 Dnr KS 2020/00554  

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd, prognos för 2020 

Sammanfattning 

Ekonomiskt bistånd, huvudsakligen försörjningsstöd som tidigare tillhört 

socialnämnden, ligger sedan 15 februari 2020 organiserat under kommunstyrelsen. När 

det gäller kostnader för ekonomiskt bistånd, så har socialnämnden haft en särskild 

konstruktion som bestod i 34 mkr inom nämndens ram och en central reserv på 14 mkr, 

vilka har utgått som ett preliminärt kommunbidrag på totalt 48,0 mkr. Bedömningen för 

året är att kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd uppgår till 76,7 mkr, vilket 

medför ett behov av utökat kommunbidrag på 28,7 mkr.  

  

Med tanke på förra årets ökning av hushåll och kostnader, tillsammans med en 

nedåtgående konjunktur, så sattes årets prognos till att öka ytterligare 10–15 mkr (från 

65 mkr). Trots utmaningarna med ny organisation, högt ingångsläge av hushåll (ca 840 

vid årsskiftet), nedåtgående konjunktur, samt låg samverkan från arbetsförmedlingen, så 

har kommunen klarat att ”hålla nere” antal hushåll. Under perioden januari-augusti 

2019, så ökade antal hushåll med 10 %. Under samma period i år 2020 har i stället 

antalet hushåll minskat med 3 %. Anledningen till detta beror till största delen på att 

man lyckats skriva ut fler från försörjningsstöd, samt kunnat göra fler utredningar med 

avslag som beslut. Kommunen ligger dock fortfarande på en mycket hög nivå med ett 

snitt på drygt 830 hushåll per månad. 

  

När sist prognos gjordes för 2021, så pekade mycket på att kommunen skulle kunna 

minska kostnaderna för försörjningsstöd. Nu är det mycket osäkert på grund av 

effekterna efter covid-19.  

  

Över- eller underskott från budget redovisas som en särskild upplysning i 

kommunstyrelsen redovisning i årsbokslutet. Förvaltningen återkommer med en 

prognos för 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-08 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att kommunstyrelsen tillförs 28,7 mkr som kompensation för ökade kostnader för 

försörjningsstöd 2020. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 265 Dnr KS 2020/00154  

Områdesbegränsning av eget boende för asylsökande 

Sammanfattning 

Samtliga 32 kommuner som berörs av lagändringen gällande begränsningar för 

egenbosatta asylsökande, måste på nytt anmäla in sina kommunområden till 

migrationsverket. Detta beror på att det gjorts ännu en ändring i förordningen 

(1994:361) om mottagande av asylsökande med flera. Förordningen tydliggör nu att i 

val av områden, så måste kommunen se till att beakta de sociala och ekonomiska 

förhållandena i kommundelen. Särskilt graden av arbetslöshet, sysselsättningsgraden, 

andelen mottagare av försörjningsstöd, skolresultaten, utbildningsnivån och 

valdeltagandet. Länsstyrelsen har rätt att yttra sig om val av områden och detta yttrande 

får sedan inte överklagas. Senast den 19 oktober ska anmälan av områden vara inne till 

migrationsverket.   

  

När kommunfullmäktige 2020-04-08 beslutade om vilka områden som kommunen 

skulle anmäla in (som gäller från 1 juli), så tog vi redan då hänsyn till faktorerna som 

beskriver sociala och ekonomiska förhållanden. Vi anmälde tre områden som utmärkte 

sig starkt: Norra Dalaberg, Norra Hovhult och Östberget-Tureborg.  

När vi nu tittar på ytterligare faktorer, så som ”Andel med huvudsaklig inkomstkälla 

ekonomiskt bistånd”, så har bilden förstärkts ytterligare. Förslaget är därför att behålla 

dessa tre områden och anmäla in dem på nytt till migrationsverket innan den 19 oktober.  

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens yttrande, 2020-09-28 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2020-09-09 § 34 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-31 

Migrationsverkets information till kommunerna, 2020-09-02 

Yrkanden 

David Höglund Velasquez (V): Att inte anmäla områdena till migrationsverket. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på arbetsmarknads- och integrationsutskottets förslag i 

handlingarna mot David Höglund Velasquez (V) yrkande och finner kommunstyrelsen 

bifalla arbetsmarknads-och integrationsutskottets förslag i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att till migrationsverket anmäla områdena C1220 (Norra Dalaberg), C1240 (Norra 

Hovhult) och C1070 (Östberget-Tureborg). 

Reservation 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 266 Dnr KS 2020/00228  

Kultur- och fritidsnämndens och överförmyndarens svar på 
revisionsrapport mars 2020, grundläggande granskning 2019  

Sammanfattning 

 Kommunens revisorer inkom i mars 2020 med grundläggande granskning 2019.  

Den samlade bedömningen i rapporten är att kommunstyrelsen och nämnderna i 

huvudsak säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige bestämt. Avvikelser har iakttagits i kultur- och fritidsnämndens 

ekonomiuppföljning. Kommunstyrelsen och nämnderna anses i huvudsak ha säkerställt 

ett tillräckligt arbete med intern kontroll i enlighet med riktlinjerna. Undantaget är 

socialnämndens och valnämndens arbete med intern kontroll som avvikit på flera 

områden från kommunens riktlinjer.  

  

Rapporten innehåller en rekommendation vardera till kommunstyrelsen, kultur- och 

fritidsnämnden, valnämnden samt överförmyndaren.  

Kommunstyrelsen samt valnämnden har tidigare avlämnat svar å rapporten. Nu har även 

kultur- och fritidsnämnden och överförmyndaren inkommit med svar.  

Kultur- och fritidsnämnden lämnar som svar att nämnden avser att ändra sina rutiner 

avseende ekonomiuppföljning innebärande att även de sk controllerrapporterna kommer 

att föredras nämnden.  

  

Överförmyndaren skriver att de kommungemensamma dokumenten kommer att 

användas från och med nästa interkontroll. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-07. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-06-15 § 90. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-29. 

Överförmyndarens beslut om svar på revisionsrapport grundläggande granskning 2020-

09-01. 

Revisionsrapport mars 2020, grundläggande granskning. 

Följebrev till grundläggande granskning.    

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna kultur- och fritidsnämndens svar till revisorerna, 

 

att godkänna överförmyndarens svar till revisorerna.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 267 Dnr KS 2020/00062  

Försäljning av fastigheten Sörvik 1:36  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger fastigheten Sörvik 1:36, nedan kallad fastigheten. Fastigheten 

består av 16 786 m2 plan och obebyggd mark inhägnad med staket. För fastigheten 

gäller stadsplan Uddevallavarvet från 1976-11-07 och utgörs av kvartersmark för 

industriverksamhet. 

  

Kommunen har kommit överens med Karl-Erik Benders AB, nedan kallad Benders, om 

att kommunen ska överlåta fastigheten till Benders för en köpeskilling om 6 000 000 

kronor. Ersättningen för fastigheten är bedömd genom värdering av Svefa AB under 

2018 och värderas som industrimark i bra läge. Fastigheten överlåts i befintligt skick. 

Benders ska ha möjlighet att med sakkunnig expertis besiktiga fastigheten och utföra 

miljöteknisk markundersökning utöver de undersökningar som är gjorda av kommunen 

och som denne har delgett Benders. Kommunen ska åtgärda och bekosta sanering av 

eventuella miljöföroreningar som finns i marken så länge som de påträffade 

föroreningarna inte, av sakkunnig expertis, bedöms vara så pass små att det inte 

föreligger några miljö- eller hälsorisker med nuvarande markanvändning. 

  

På fastigheten växer Grenigt Kungsljus som är en tvåårig, högväxt ört. Den är fridlyst 

samt finns på rödlistan (VU). För att kunna genomföra försäljningen måste växten 

flyttas. Kommunen har ansökt till Länsstyrelsen om dispens från artskyddsförordningen 

för att få flytta Grenigt Kungsljus. Avtalet gäller under förutsättning att beslut om 

dispens från artskyddsförordningen för att få flytta Grenigt Kungsljus från fastigheten 

blir beviljat av Länsstyrelsen och vinner laga kraft senast två år från undertecknat avtal. 

Om inte dispens från Länsstyrelsen erhålls är köpekontraktet till alla delar förfallet och 

fastigheten återgår till kommunen. 

  

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till 

samhällsbyggnadsnämnden för redovisning av en långsiktig lösning vad gäller 

öppethållandet av Kärranäsvägen samt den gång- och cykelväg som går igenom 

området. 

  

Kärranäsvägen ägs av Benders. Vägområdet för biltrafik utgörs av enskild väg. 

Ett avtal har upprättats mellan kommunen och Benders i syfte att hålla Kärranäsvägen 

öppen för allmänheten samt reglera ansvarsfördelningen och parternas ekonomiska 

åtaganden för drift och underhåll. För gång-, cykel- och mopedbanan finns redan en 

rättighet. Den är upplåten med servitut till förmån för kommunen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-21. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-09-17 § 395. 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-09-11 

Köpekontrakt 2020-01-03. 

Kartbilaga, 2019-12-11.  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2020-02-12 § 35 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 267 

 

Yrkanden 

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

 

David Höglund Velasquez (V) begär ajournering som verkställs kl. 14:12-14:17. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna upprättat köpekontrakt mellan kommunen och Karl-Erik Benders AB 

gällande Sörvik 1:36. 

 

Protokollsanteckning 

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

Socialdemokraternas vägnar följande anteckning till protokollet. 

 

Vid kommunfullmäktiges behandling av försäljning av fastigheten Sörvik 1:36 

behandlades också två fastighetsaffärer längs Frölandsvägen, samt avtal om 

öppethållande av Kärranäsvägen.  

 

Orsaken till att fullmäktige vid det tillfället valde att inte besluta i ärendena var främst 

oklarheter i underlaget. Järnvägsreservatets påverkan på möjliga bygglov, statusen på 

nyttjanderättsavtalet för gång cykelvägen samt beräkningsunderlaget för driftbidraget 

till Kärranäsvägen var några oklarheter som fullmäktige inte kände sig bekväma med.  

 

Vi kan nu konstatera att arbetet med en ny detaljplan som kommer att hantera 

järnvägsreservatet pågår. Det är troligtvis inte möjligt att det beviljas bygglov på  

någon av de två fastigheterna längs Frölandsvägen innan den nya detaljplanen är 

fastställd.  

 

Vid vidare granskning av nyttjanderättsavtalet för gång och cykelvägen så konstaterar 

vi att den är oantastbar. 

 

 

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

protokollet. 

 

Den del av tilläggsavtalet, omfattande Kärranäsvägen, som återremitterades omarbetas 

för att uppfylla återremissens syfte, trots att kommunen redan har servitut på gång – 

och cykelvägen.  

 

Ett nytt avtalsutkast tas fram i samförstånd med Benders och sänds därefter till tidigare 

presidiet i samhällsbyggnadsnämnden i början av mars månad 2020, där det stannar.         

Härvidlag har det tidigare presidiet ett mycket stort ansvar. Inget händer.   

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 267 
 

Sex månader senare lyfts nu avtalet fram med justeringar som är till nackdel för 

kommunen! 

 

Dessa justeringar har heller inte beretts av kommunstyrelsen. Varför ändra paragraf 8? 

 

Benders väljer under den här ovissa väntan att flytta en av sina tilltänkta etableringar 

till annan ort och Uddevalla tappar 50 arbetstillfällen. Benders är ett expansivt, 

positivt, framåtsträvande företag med runt 1 050 anställda varav över 120 i Uddevalla. 

 

Benders, liksom alla företag, befintliga så väl som nya, är värda ett mer seriöst och 

värdigt bemötande.  

 

Bemötandet Benders fick tyder bara på en total okunskap, ingen förståelse för 

företagsamhet samt ointresse att skapa arbetstillfälle till kommunen.   

 

De kommunala företrädarna för Liberalerna och Moderaterna borde rannsaka sitt 

agerande och sluta bedriva företagsfientlig politik. 

 

 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 268 Dnr KS 2020/00618  

Ersättning till Karl-Erik Benders AB för driftkostnader avseende 
Kärranäsvägen för åren 2017, 2018 och 2019  

Sammanfattning 

I december år 2016 upprättades ett förslag till överenskommelse om nyttjande av 

Kärranäsvägen från och med 2017 i motsvarande syfte som föreliggande avtal och med 

ett driftbidrag om 80 tkr per år. Benders har därefter hållit vägen öppen enligt 

intentionerna i förslaget till överenskommelse. Överenskommelsen var dock villkorad 

av godkännande av kommunfullmäktige. Något sådant beslut fattades aldrig vilket 

medfört att avtalet inte trädde i kraft. Förvaltningens bedömning är att kommunen bör 

ersätta Benders för driftkostnader för de tre förflutna åren med sammanlagt 240 tkr. 

Kostnaden hanteras inom samhällsbyggnadsnämndens ram. 

 

Ärendet tillhörde tidigare ärende KS 2020/144 men kommunstyrelsen beslutar under 

sammanträdet att dela upp ärendena och behandla dem separat. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-21 

Förslag till överenskommelse, Kärranäsvägen, 2017. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att utge ersättning till Karl-Erik Benders AB för driftkostnader avseende Kärranäsvägen 

för åren 2017, 2018 och 2019 om sammanlagt 240 tkr.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 269 Dnr KS 2020/00144  

Nyttjande av Kärranäsvägen, avtal mellan Karl-Erik Benders AB 
och Uddevalla kommun i Uddevalla 

Sammanfattning 

Kärranäsvägen ägs av Karl-Erik Benders AB, nedan kallad Benders. Kärranäsvägen 

utgörs av ett vägområde för biltrafik som är belägen inom fastigheterna Kärra 1:35 och 

Sörvik 1:6 och en gång- cykel- och mopedbana som är belägen inom fastigheterna 

Kärra 1:34, Kärra 1:35 och Sörvik 1:6 enligt till ärendet bifogad karta.  

  

Kärranäsvägen ansluter till Kasenabbevägen i öst och Frölandsvägen/RV 44 i väst. 

Vägområdet utgörs av enskild väg. Kärranäsvägen har tidigare varit stängd för allmän 

trafik men har efter överenskommelse mellan Benders och Trafikverket varit öppen för 

allmän trafik under tiden Trafikverket renoverat tunnlarna på RV44.  

  

Kärranäsvägen har en stor betydelse som kommunikationsled i staden och kommunen 

ser fördelar med att vägområdet hålls öppen för allmän trafik. Benders accepterar att 

hålla vägen öppen förutsatt att Kommunen bekostar del av drift av vägområdet.  

Ett avtal har upprättats mellan kommunen och Benders med syfte att hålla 

Kärranäsvägen öppen för allmänheten samt reglera ansvarsfördelningen och parternas 

ekonomiska åtaganden för drift och underhåll. Sammanfattningsvis innehåller avtalet 

följande:  

  

• Benders upplåter Kärranäsvägen till kommunen och ska hålla den öppen dygnet 

runt för allmän trafik.  

• Benders har inte rätt att ta ut någon ersättning för själva upplåtelsen.  

• Benders ansvarar för all drift och underhåll av Kärranäsvägen.  

• Kommunen ska betala ett årligt driftbidrag till Benders på 150 000 kronor. 

 

  

Avtalet gäller för perioden 2020-01-01 till och med 2025-12-31. Avtalstiden förlängs 

med 3 år i sänder om uppsägning inte sker senast sex månader innan avtalstidens 

utgång. Skulle endera parten begära uppsägning av avtalet ska parterna återuppta en ny 

förhandling i syfte att möjliggöra Kärranäsvägens långsiktiga användning som öppen 

väg för såväl företag som för allmänhet. I det fall en sådan förhandling ej leder till ett nytt 

avtal upphör avtalet att gälla i sin helhet och ingendera parten har någon kvarstående 

rättighet eller skyldighet. 

Avtalet är villkorat med att kommunfullmäktige även godkänner avtal om försäljning av 

Sörvik 1:36 med laga kraft senast 2020-11-30.  

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 269 

Ett nytt förslag till avtal för drift och rätt att nyttja Kärranäsvägen upprättades mellan 

Karl Ove Benders AB och kommunledningskontoret 2020-09-29. Förändringarna består 

i ändringar i punkt 8 i förslaget till avtal. 

 

Det nya avtalet utgör därmed majoritetspartiernas förslag i ärendet. 

 

Kommunledningskontorets förslag i tjänsteskrivelse daterad 2020-09-21 om att i detta 

ärende även reglera ersättning till Benders för drift och rätt att nyttja Kärranäsvägen 

bryts under sammanträdet ut till eget ärende och behandlas separat. 

Beslutsunderlag 

Avtal gällande drift och rätt att nyttja Kärranäsvägen, 2020-09-29 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-21. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-09-17 § 394. 
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse, 2020-09-14. 
Avtal avseende drift och rätt att nyttja Kärranäsvägen, 2020-09-14.  
Kartbilaga Kärranäsvägen, 2020-03-04. 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till förslag till avtal daterat 2020-09-14. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Christer Hasslebäcks 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna avtal daterat 2020-09-29 mellan Uddevalla kommun och Karl-Erik 

Benders AB avseende drift och rätt att nyttja Kärranäsvägen i Uddevalla. 

  

Protokollsanteckning 

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

protokollet. 

 

Den del av tilläggsavtalet, omfattande Kärranäsvägen, som återremitterades omarbetas 

för att uppfylla återremissens syfte, trots att kommunen redan har servitut på gång – 

och cykelvägen.  

 

Ett nytt avtalsutkast tas fram i samförstånd med Benders och sänds därefter till tidigare 

presidiet i samhällsbyggnadsnämnden i början av mars månad 2020, där det stannar.         

Härvidlag har det tidigare presidiet ett mycket stort ansvar. Inget händer.   

 

Sex månader senare lyfts nu avtalet fram med justeringar som är till nackdel för 

kommunen! 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 269 

Dessa justeringar har heller inte beretts av kommunstyrelsen. Varför ändra paragraf 8? 

 

Benders väljer under den här ovissa väntan att flytta en av sina tilltänkta etableringar 

till annan ort och Uddevalla tappar 50 arbetstillfällen. Benders är ett expansivt, 

positivt, framåtsträvande företag med runt 1 050 anställda varav över 120 i Uddevalla. 

 

Benders, liksom alla företag, befintliga så väl som nya, är värda ett mer seriöst och 

värdigt bemötande.  

 

Bemötandet Benders fick tyder bara på en total okunskap, ingen förståelse för 

företagsamhet samt ointresse att skapa arbetstillfälle till kommunen.   

 

De kommunala företrädarna för Liberalerna och Moderaterna borde rannsaka sitt 

agerande och sluta bedriva företagsfientlig politik 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 270 Dnr KS 2020/00539  

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
grundvattentäkten i Jordfall  

Sammanfattning 

Jordfall samfällighetsförening samt några fastigheter i Kolvik försörjs idag med 

grundvatten genom uttag ur tre bergborrade brunnar på fastigheten Kolvik 1:17. 

Tillhörande vattenreservoar ligger på fastigheten Jordfall 1:89. Idag är 64 fastigheter 

anslutna till vattennätet men väntas öka till 80 fastigheter. För vattentäkten i Jordfall 

finns idag inget vattenskyddsområde.  

  

Vattentäkten har varit i bruk sedan början av 1980-talet med ungefär samma uttag som 

idag. Jordfall samfällighetsförening har av mark- och miljödomstolen fått tillstånd för 

vattentäkten. Genom att även inrätta ett vattenskyddsområde säkerställs att vattentäkten 

kan nyttjas ur ett flergenerationsperspektiv.  

  

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken föreslås kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 

att fastställa vattenskyddsområde för Jordfall vattentäkt i Uddevalla kommun. 

Vattenskyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av det Tekniska underlaget. 

Skyddsområdenas avgränsning och zonindelning framgår av figur 8 i det tekniska 

underlaget. Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktsområde, primär skyddszon och 

sekundär skyddszon.  

  

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken föreslås kommunfullmäktige att fastställa de 

skyddsföreskrifter som ska gälla inom vattenskyddsområdet. Skyddsföreskrifterna 

redovisas med en uppdelning mellan respektive zon.  

  

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter att kommunfullmäktige beslutar om att 

fastställa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. I enlighet med 7 kap. 22 § 

miljöbalken gäller föreskrifterna även om de överklagas. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-18 § 347. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-11.  

Tekniskt underlag med avgränsningar av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, 

dat 2020-07-28.  

Bilaga 1, Översikt, Jordfalls grundvattentäkt.  

Bilaga 2, Skyddsföreskrifter för Jordfall vattenskyddsområde, Uddevalla kommun, dat 

2020-07-28. 

Samrådsredogörelse Jordfall inkl. bilagor dat 2020-06-17. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att med stöd av 7 kap. 21 § och 22 § miljöbalken att fastslå vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i Jordfall. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 271 Dnr KS 2020/00282  

Vattenförsörjningsplan för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har låtit ta fram ett förslag till vattenförsörjningsplan för 

kommunen. Vattenförsörjningsplanen har utarbetats av Västvatten med konsultstöd av 

Tyréns. 

  

Syftet med vattenförsörjningsplanen är att utgöra ett underlag för att säkra tillgången till 

vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i Uddevalla kommun på lång sikt. Målet är 

en vattenförsörjningsplan som redovisar ett nuvarande nyttjande av vattenresurser i 

Uddevalla kommun samt identifierar framtida behov och tillgångar av vattenresurser för 

dricksvattenförsörjning på lång sikt.  

  

Planen beskriver den nuvarande vattenförsörjningen i form av allmänna såväl som 

enskilda vattentäkter och vattenverk. Det framtida vattenbehovet har beräknats utifrån 

en extrapolering av kommunens befolkningsprogram, där år 2050 och år 2100 valts som 

mål-år, och med utgångspunkt i hur vattenanvändningen sett ut historiskt i kommunen.  

  

Vattenresurser som redan används eller som i framtiden skulle kunna användas för 

allmän vattenförsörjning i Uddevalla kommun har analyserats med hjälp av metoden 

Multikriterieanalys (MKA). För varje vattenresurs bedömdes ett trettiotal olika aspekter 

vardera kopplat till något av följande fem målområden: Tillgång, Kvalitet och säkerhet, 

Påverkan och hot, Robusthet mot klimatförändringar samt Genomförbarhet.  

  

En slutsats i planen är att nuvarande vattenresurser och vattendomar kan vara tillräckligt 

för att klara kommunens vattenförsörjningsbehov år 2050 men otillräckliga för att klara 

behoven år 2100.  

  

Vattenförsörjningsplan har under våren 2020 sänts på remiss till berörda kommunala 

förvaltningar och bolag/förbund samt till grannkommunerna, LRF, länsstyrelsen och 

relevanta statliga myndigheter. Efter remisstidens slut gjordes vissa justeringar och 

planen slutrapporterades den 2 juli 2020.  

  

Finansieringsfrågan ingår inte i denna rekommendation utan kommer att föras 

principiellt i ett större sammanhang. 

  

Kommunledningskontoret gör bedömningen att vattenförsörjningsplanen kan lyftas till 

Kommunfullmäktige för antagande. 

  

Beslutsunderlag 

Vattenförsörjningsplan 2020-07-02 

Samrådsredogörelse 2020-09-10  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-10 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 271 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta Vattenförsörjningsplan 2020-07-02. 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 272 Dnr KS 2020/00440  

Fördjupad förstudie samt start av projekteringsfasen avseende 
kajpromenad med översvämningsskydd 

Sammanfattning 

Med anledning av stigande hav i kombination med dålig stabilitet längs Bäveån utfördes 

under 2016 en förstudie om ett översvämningsskydd i Uddevalla. Rekommendationerna 

från förstudien ledde fram till att kommunfullmäktige 2016 beslutade att godkänna 

handlingsplanen tillhörande förstudien och att starta utredningsfasen av ”Projekt 

kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla”, nedan benämnt ”ÖS-projektet”.  

  

Utredningsfasen är nu i sitt slutskede och resultatet av arbetet i denna fas har 

sammanställts i en fördjupad förstudie där områdets förutsättningar samt lösningsförslag 

för delsträckorna redovisas. ÖS-projektet är, efter att den fördjupade förstudien har 

antagits av kommunfullmäktige, redo för att gå in i nästa fas enligt handlingsplanen, 

projekteringsfasen. Projekteringsfasen fördjupar sig inom de olika teknikområdena och 

sammanställer en uppdatering av kalkyl, tidplan och handlingsplan, som ligger till 

grund för ett beslut om genomförande. Detta tar omkring 3 år i enlighet med 

handlingsplanen från 2016 avseende Översvämningsskydd. 

  

Kommunledningskontoret delar den bedömning som framgår i beslutsunderlaget. Dock 

är kommunledningskontoret av uppfattningen att, även om det finns betydande skäl att 

snabbt åtgärda norra kajsidans stabilitet, bör en prioritering av projekteringen ske för 

Bäveåns södra sida, där delar av området först behöver gå in i projekteringsfasen. De 

huvudsakliga anledningarna till detta är dels de kommande större projekten som i olika 

skeden där pågår eller planeras och som i olika utsträckning är beroende av 

översvämningsskyddet, dels på grund av den omfattande komplexitet som finns på 

norra sidan med oklarheter om skyfallsleder, trafikstråk och marksättningar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-08. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-18 § 276. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-29. 

Fördjupad förstudie med bilagor 2020-05-29. 

Gestaltningsrådets synpunkter 2020-05-29. 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): att projektet även ska undersöka alternativa lösningar så som 

slussportar vid Uddevallabron alternativt längre ut tillsammans med andra kommuner 

och kanske med statligt stöd. 

 

Ingemar Samuelsson (S): Avslag på Christer Hasslebäcks (UP) yrkande.  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen 

bifalla det. Ordförande ställer därefter proposition på Christer Hasslebäcks (UP) 

tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen avslå detsamma.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 272 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att förklara den fördjupade förstudien avslutad, 

  

att godkänna start av projekteringsfasen, 

  

att prioritera utbyggnad av översvämningsskyddet på Bäveåns södra sida.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 273 Dnr KS 2020/00552  

Delårsrapport augusti 2020, kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Nämndens delårsresultat uppgår till -1,9 mkr till följd av verksamheten ekonomiskt 

bistånd. Årsprognosen visar en budgetavvikelse på 16,5 mkr genom flera avvikelser av 

engångskaraktär. Avsatt budget för validering förbrukas ej, minskning av avsättningen 

för skuldförda pensioner för räddningstjänsten, statlig ersättning för sjuklönekostnader, 

avslutade projekt ger överskott. Det extra kommunbidrag som nämnden fått för att 

minska behovet av försörjningsstöd förväntas inte heller förbrukas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-16. 

Delårsrapport april 2020 för kommunstyrelsen. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna delårsrapporten. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 274 Dnr KS 2020/00546  

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

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 275 Dnr KS 2020/00544  

Samrådsyttrande rörande detaljplan för nya bostäder på 
Ljungs-Kärr 1:8 m.fl., Tuvullsvägen 

Sammanfattning 

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för exploatering av bostäder inom fastigheten 

Ljungs-Kärr 1:8. Den tillkommande bebyggelsen föreslås utgöras av enfamiljsbostäder, 

radhus samt flerfamiljsbostäder. Planen föreslår att medge nya byggrätter för omkring 

25 bostäder. 

  

Vidare så föreslås i planförslaget en samlad miljöstation för renhållning. Stationen är 

tänkt för både tillkommande samt befintliga bostäder i närhet till planområdet.  

  

Ett genomförande av planförslaget innebär att Tuvullsvägen förlängs och möjliggör för 

ny bebyggelse på tidigare oexploaterad mark. I planförslaget så bibehålls ett betydande 

släpp av naturmark i anslutning mot Kärrbäcken, som kan nyttjas för ekosystemtjänster, 

rekreation och promenadstråk. 

  

Området har i en fördjupning av översiktsplan för Ljungskile pekats ut som korridor för 

tätortsutveckling och planens syfte är att tillgodose behovet av bostadsförsörjning. 

Planförslaget följer Samhällsbyggnadsstrategin samt Bostadsförsörjningsplanens 

intentioner. 

  

Kommunledningskontoret gör bedömningen att planförslaget följer kommunens 

måldokument och bidrar till bostadsförsörjning i Ljungskile på ett hållbart sätt. 

Kommunledningskontoret har inget att erinra samrådsförslaget. 

  

Beslutsunderlag 

Samrådshandling Planbeskrivning tillhörande Detaljplan för del av Ljungs-Kärr 1:8 m. 

fl, Tuvullsvägen Ljungskile, 14 juli 2020. 

Översiktskarta tillhörande detaljplan för nya bostäder på Ljungs-Kärr m. fl, 

Tuvullsvägen. 

Plankarta tillhörande detaljplan för nya bostäder på Ljungs-Kärr m. fl, Tuvullsvägen. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02. 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att lämna samrådsförslaget utan erinran. 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 276 Dnr KS 2020/00543  

Remiss från Fyrbodals kommunalförbund om budget för 
delregionala utvecklingsmedel 2021-2023 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med remiss om medfinansiering av 

delregionala utvecklingsmedel 2021-2023 med 37 kr per invånare. 

  

Syftet med de delregionala utvecklingsmedlen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv, 

ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion. 

  

För 2021-2023 visar budgetförslaget en omslutning på 20 500 000 kr per år vilket 

innebär att kommunerna finansierar satsningar med 10 000 000 kr i årliga 

utvecklingsmedel vilket motsvarar 37 kr/invånare, det vill säga oförändrad mot 

innevarande år.  Västra Götalandsregionen motfinansierar kommunernas medel med 

8 000 000 kr från Regionala utvecklingsnämnden (RUN), 1 milj. kr från Miljönämnden 

och 1 milj. kr från Kulturnämnden. Utöver motfinansieringen mot de kommunala 

medlen går Västra Götalandsregionen in med riktade medel för att finansiera 

funktioner/processledare hos kommunalförbundet. Kulturnämnden betalar 550 tkr och 

Miljönämnden 500 tkr. Västra Götalandsregionen tillskjuter även en halv miljon för att 

möjliggöra förstudier och analyser.  

  

Kommunledningskontoret har inga synpunkter på förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-15. 

Remiss från Fyrbodals kommunalförbund om budget för delregionala utvecklingsmedel 

2021-2023. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att tillstyrka förslaget om medfinansiering av delregionala utvecklingsmedel med 37 kr 

per invånare. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 277 Dnr KS 2020/00469  

Remiss från Fyrbodals kommunalförbund Verksamhetsplan 
och budget 2021-2023 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med remiss om verksamhetsplan 2021-

2023. 

 

Medlemsavgiften för 2021 föreslås vara 36 kr per kommuninvånare. Förutom budgeten 

erbjuds möjlighet att lämna synpunkter på de fem strategiska målområdena.  

 

Till de strategiska målområdena ska tas fram årliga aktivitetsplaner med mätbara 

delmål. Aktivitetsplanerna tas fram och fastställas i samråd med professionsnätverken 

efter det att direktionen fastställt verksamhetsplanen. 

 

Kommunledningskontoret föreslår att strategiskt målområde Digitalisering förändras så 

att skapande av gemensamma plattformar inte är en del av målområdet. Inga synpunkter 

föreslås lämnas på budget.   

 

I remissen efterfrågas också kommunernas ställningstagande till framtida finansiering 

för den sk Kommunakademien Väst (KAV) som är en samverkan mellan 

Fyrbodalskommunerna och Högskolan Väst. Till och med år 2020 har finansiering skett 

via tillväxtmedel. Från och med 2021 är dock bedömningen att detta inte är möjligt och 

att finansiering istället ska ske via en debitering utöver den ordinarie medlemsavgifter 

med 2,75 kr per invånare, beräknat på att samtliga kommuner ingår som part. För 

Uddevallas del blir det en ökad kostnad om cirka 150 tkr per år.  

 

Kommunledningskontorets bedömning är att värdet av deltagandet i KAV inte fullt ut 

motsvarar kostnaden och föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunen ska avstå 

från fortsatt medverkan i KAV om det innebär kostnader utöver den ordinarie 

medlemsavgiften. Istället förordas fortsatt samverkan inom ramen för respektive 

organisations uppdrag. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-15. 

Remiss om verksamhetsplan och budget 2021-2023. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att Uddevalla kommun avser att avstå från fortsatt medverkan i Kommunakademin Väst 

(KAV) om det innebär kostnader utöver den ordinarie medlemsavgiften. Istället 

förordas fortsatt samverkan inom ramen för respektive organisations uppdrag, 

  

att skapande av gemensamma plattformar inte ska vara en del av det strategiska 

målområdet digitalisering, 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 277 
 

att i övrigt lämna kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-15 som yttrande 

över verksamhetsplan och budget 2021-2023. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 278 Dnr KS 2020/00261  

Remiss angående Regional utvecklingsstrategi för Västra 
Götaland 2021-2030  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun skall i eget yttrande besvara kommande regionala 

utvecklingsstrategi. 

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma 

regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det förslag på strategi som går ut på 

remiss ska, från och med 2021, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin 

Västra Götaland 2020.  

Strategin innehåller mål och prioriteringar fram till 2030. 

 

Den regionala utvecklingsstrategin samspelar även med tre andra regionala 

måldokument som är antagna av regionfullmäktige, som tillsammans bidrar till att 

uppfylla den gemensamma Vision Västra Götaland. Måldokumenten är alltså: 

- Regional utvecklingsstrategi (RUS) 

- Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen 

- Regionalt trafikförsörjningsprogram 

- Regional kulturplan. 

 

Utvecklingsstrategin kommer att genomföras genom exempelvis den regionala 

klimatstrategin Klimat 2030, Regional transportinfrastrukturplan, den digitala agendan 

Smart region Västra Götaland samt den länsövergripande strategin för 

jämställdhetsintegrering Jämställt Västra Götaland 2019–2020. 

 

Uddevalla kommun ses som ett av regionens delregionala centra, framhåller i eget 

yttrande särskilt likvärdiga satsningar i infrastruktur i hela regionen och betonar vikten 

av digitalisering, kompetensförsörjning, samt barns hälsa i samband med tidiga 

levnadsår och tidig skolgång. 

Besöksnäringens villkor är sparsamt beskriven som kan stärka konkreta 

handlingsplaner, likaså marin och maritim utveckling. Elförsörjning till kommuner 

anses behöva prioriteras hårdare. 

Det finns också behov av att förstärka utvecklingsstrategin, gällande  

framtida samhällsberedskap för pandemi, alternativa omställningsstrategier och ökad 

kunskaps- och näringslivssatsningar inom området. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskonotrets förslag till yttrande, 2020-09-22  

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse, 2020-09-22    

Remissversion, Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021–2030                                               

  

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): Tillägg till förslaget i handlingarn enligt följande: Att 

understryka behovet av kompetensutveckling i hela regionen.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 278 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen 

bifalla det. Ordförande ställer därefter proposition på Christer Hasslebäcks (UP) 

tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att som svar på remissen lämna yttrande daterat 2020-09-22 samt 

 

att understryka behovet av kompetensutveckling i hela regionen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 279 Dnr KS 2019/00031  

Revidering av medfinansieringsavtal avseende gång- och 
cykelväg mellan Ammenäs och Sundsstrand (väg 679) 

Sammanfattning 

Kommunen har i den regionala cykelplanen 2016–2020 av Västra Götalandsregionen 

beviljats stöd för en GC-väg mellan Ammenäs och Sundsstrand. Åtgärden innebär en 

separat ca 2,7 km lång GC-väg som anläggs på norra sidan av väg 679. GC-vägen blir 

2,5 meter bred och ska uppfylla Trafikverkets standard vad gäller utförande och drift. 

  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-29 att anslå medel (1 375 000 kr) för med-

finansiering (50 %) av Trafikverkets planläggningskostnader/vägplan för denna åtgärd 

och 2019-01-30 att godkänna ett medfinansieringsavtal för produktion av gång- och 

cykelvägen mellan Ammenäs och Sundsstrand. Kommunens kostnad för produktion 

beräknades vid tillfället till 7 400 000 kr. Trafikverket har för sin del dock inte under-

tecknat medfinansieringsavtalet för bygg och produktion då planeringsarbetet/vägplanen 

tagit ytterligare tid i anspråk. Vägplanen har med anledning av ytterligare utrednings-

behov mm fördyrats med mer än 10 % vilket i sin tur innebär att medfinansierings-

avtalet avseende vägplanen måste omprövas eller omförhandlas. Trafikverket föreslår 

därför nu att ett nytt medfinansieringsavtal som avser både planläggning, bygg och 

produktion av GC-vägen tecknas mellan kommunen och Trafikverket. Kommunen ska 

enligt detta avtal stå för 70 % av planläggningskostnaderna och 50 % av produktions-

kostnaderna, vilket ger en totalkostnad om 9 000 000 kr för kommunen. Kostnads-

ökningen i förhållande till den av kommunen sedan tidigare godkända med-

finansieringen uppgår därmed till totalt ca 225 000 kronor.  

  

Enligt gällande redovisningsprinciper kan kommunen ta upp bidrag till infrastrukturella 

investeringar som en investering vilken upplöses med ett enhetligt årligt belopp under 

25 år. Trafikverket äger och ansvarar för GC-vägens framtida drift- och underhåll. 

  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna föreslaget med- 

finansieringsavtal med Trafikverket. Den planerade GC-vägen har potential för ökat 

hållbart resande genom befintlig och tillkommande bebyggelse efter Byfjorden/ 

Fräknestranden och kommer att få en viktig funktion kopplat till den planerade skolan 

vid Skäret.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-10.Medfinansieringsavtal 

Trafikverket – Uddevalla kommun.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna medfinansieringsavtal med Trafikverket för planläggning, bygghandling 

och produktion av gång- och cykelväg mellan Ammenäs och Sundstrand (väg 679) och  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 279 

 

att i kommande budgetarbete avsätta medel för kommunstyrelsens ökade kostnader för 

avskrivning av GC-vägen från och med det år medfinansieringskostnaden aktiveras. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 280 Dnr KS 2020/00515  

Förnyad ansökan från Ljungskile Sportklubb om stöd till del av 
kostnad för att bibehålla Skarsjövallen som godkänd arena 
enligt Svenska Fotbollsförbundets krav 

Sammanfattning 

Ljungskile Sportklubb (LSK) har inkommit med ansökan om stöd till del av kostnader 

för upprustning av Skarsjövallen för att denna ska uppfylla Svenska fotbollsförbundets 

krav på arenor. Föreningen ansöker om 300 tkr. 

  

En motsvarande ansökan från LSK behandlades av kultur- och fritidsnämnden i juli 

månad. Ansökan avslogs med motiveringen att den inte överensstämmer med gällande 

bidragsnorm då det inte rör sig om verksamhet för barn och ungdomar 7-20 år.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-19. 

Förnyad ansökan från Ljungskile Sportklubb inkommen 2020-08-17. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-07-29 § 5. 

Yrkanden 

David Sahlsten (KD): Att bevilja ansökan. 

 

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

hänvisningen till kultur- och fritidsnämndens tidigare beslut stryks. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på sitt eget ändringsyrkande mot David Sahlstens (KD) 

yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla det förstnämnda.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att avslå Ljungskile Sportklubbs ansökan. 

 

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

 

Reservation 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 281 Dnr KS 2020/00386  

Förädlande av Överenskommelse Idéburen sektor - ÖK Idé 

Sammanfattning 

Strukturer för arbetet med överenskommelser med idéburna sektorn, ÖK idé, är antagna. 

Nuläget har en komplexitet, där vissa beslut och tidsplaner är möjliga, andra inte. 

  

Planeringsdialogen är förskjuten i tid, vilket innebär en senare förläggning av beslut 

kring långsiktig finansiering och resurser för processledare. En uppstartad utvärdering 

höst 2020 innebär möjlig revidering av Ök idé under tidig vår. Beslut om styrgrupp ska 

tas där förslaget är utskottets presidie. 

  

Beslut om att använda nuvarande IOP resurser för snabbare åtgärder kräver också 

specifik handläggning och beslut. Arbetet behöver således tas framåt i möjliga beslut nu 

och vidare i kommande processer, men ska ses som en helhet. 

  

Att centralisera handläggning och beslut om IOP, idéburet offentligt partnerskap, 

krävde en ny handläggningsordning vilken antogs först i juni 2020.  

IOP är en långsiktig samverkansform, medan de medel som avsatts för IOP är 

kortsiktiga, beslutet om medel gäller bara 2020. Detta påverkar våra möjligheter att 

teckna IOP:er under hösten 2020. Frågan om medel för samverkan med idéburen sektor 

ska hanteras i processen inför flerårsplan 2021–2023 enligt beslut i kommunstyrelsen 

(2020-06-17), nytecknande av IOP:er bör därmed skjutas på tills besked finns om 

resurssättning för 2021–2023.   

  

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

avsatts för IOP 2020 även för andra samarbeten med idéburen sektor för att möta behov 

som uppstått i samband med Corona. För att verkställa detta beslut föreslås en ny 

samverkansform Idéburen Offentlig Samverkan (IOS). Anledningen till denna form är 

att vi vill hålla isär dessa insatser från långsiktiga IOP:er och från det parallella arbete 

som pågår i kommunen kring en eventuell ren Coronafond framöver. 

  

Idag är kommunens processledarskap förlagt på kommunens Folkhälsostrateg. 

Enligt samverkansavtal med Västra Götalandsregionen ska det finnas en 

Folkhälsostrateg på heltid för kommunens folkhälsoarbete. Innehållet i samverkan kan 

motiveras som folkhälsoarbete, men det administrativa uppgifter som följer med 

processledarskapet är omfattande och ifrågasatta av regionen. 

  

Beslutet som kommunstyrelsen tog i december 2019 om att avsätta fem miljoner för 

samverkan genom IOP har dessutom inneburit en ambitionshöjning för arbetet inom ÖK 

Idé, som inneburit fler och mer tidskrävande arbetsuppgifter än de åtaganden som 

processledaren har enligt ÖK Idédokumentet.  

Enligt den handläggningsordning som finns för hantering av IOP-initiativ får nu varje 

förvaltning själv driva processen från initiativ till avtal, förvaltningarna efterfrågar stöd 

och samordning av denna process, något som idag inte ryms i processledarskapets 20 %. 

Processledarskapets omfattning behöver öka om det ska omfatta samordning och 

processtöd kopplat till kommunens IOP:er. Kommunen behöver tillsätta en ny  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 281 

 

processledare för ÖK Idé då uppdraget inte längre ryms inom ramen för 

Folkhälsostrategens tjänst.  

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2020-09-09 § 35 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-17 § 206. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-17 § 204. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09.   

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att hantera frågan om medel för samverkan med idéburen sektor, inklusive idéburet 

offentligt partnerskap (IOP) i flerårsplan 2021–2023, 

  

att möjliggöra idéburen offentlig samverkan (IOS) för att möta behov som uppstått i 

samband med Corona, 

  

att kommunen behöver utse en ny processledare för ÖK Idé samt öka 

processledarskapets omfattning för att kunna innefatta samordning och processtöd 

kopplat till kommunens IOP:er.  

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 282 Dnr KS 2019/00712  

Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att ta fram en övergripande Plan Välfärd 

2030 under år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  

Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla kommuns 

förutsättningar för en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt 

och stärkt arbetsmarknad som kan öka välfärdsresurserna (medlen). Planen ska vara 

långsiktig och ska innehålla en tydlig gemensam målbild, med strategiska satsningar 

inom utpekade områden. 

 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutade 2020-09-09 föreslå 

kommunstyrelsen att godkänna en ”handlingsplan - från förankring till remissarbete” 

avseende den av utskottet framtagna ”förankringsversionen” av Övergripande plan 

Välfärd 2030.  

  

I handlingsplanen beskrivs ett antal steg där det första steget innebär att 

förankringsversionen av planen ska skickas ut till nämnder och bolag för få initiala 

synpunkter innan följande steg i processen vidtas. 

  

Vid beredning med kommunstyrelsens presidium inför styrelsens sammanträde den 30 

september var det presidiets vilja att kommunledningskontoret skulle förbereda ett 

förslag till beslut som förtydligar statusen för plan Välfärd 2030 i relation till 

kommunens pågående arbete med ny översiktsplan. (Översiktsplanen är i nuläget på 

remiss bland kommunens förvaltningar och bolag, varav några redan skickat in sina 

svar.) 

  

Presidiets avsikt är att plan Välfärd 2030 ska ses som ett underlag till det pågående 

översiktsplanearbetet, vilket motiveras av att flertalet områden i plan Välfärd 2030 berör 

innehållet i översiktsplanen. 

  

De kommunala nämnder och bolag som ges möjlighet att lämna synpunkter föreslås vid 

bedömning av plan Välfärd 2030 och dess innehåll beakta denna såsom ett underlag till 

översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22. 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2020-09-09 § 39. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02. 

Förankringsversion plan Välfärd 2030. 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C): Ändring av den andra föreslagna beslutssatsen till följande: att 

när plan Välfärd 2030 är klar ska den inarbetas i kommunens ordinarie styr- och 

ledningssystem. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts.§ 282 

Propositionsordningar 

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

ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att skicka förankringsversion plan Välfärd 2030 till kommunens berörda nämnder och 

bolag för synpunkter, 

  

att när plan Välfärd 2030 är klar ska den inarbetas i kommunens ordinarie styr- och 

ledningssystem, 

  

att uppmana synpunktslämnande instanser att i sina remissvar beakta ovan. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 283 Dnr KS 2020/00251  

Prövning enligt kommunallagen 6 kap 9 § om verksamheten i 
de kommunala bolagen år 2019 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.  

  

Inga brister i förhållande till ändamål och befogenheter har uppmärksammats i 

revisorernas granskningsrapporter eller revisionsberättelser. Kommunledningskontorets 

bedömning, baserad på ovan, är att bolagens verksamhet i allt väsentligt under år 2019 

bedrivits enligt fastställda kommunala ändamål och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-17.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

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

Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla Hamnterminal AB (inklusive dess dotterbolag), 

Uddevalla Energi AB (inklusive dess dotterbolag), Uddevalla Vatten AB, Västvatten 

AB, Fyrstads flygplats AB, Regionteater Väst AB samt Mediapoolen Västra Götaland 

AB under år 2019 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 

för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 

  

att delge kommunfullmäktige detta beslut. 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 284 Dnr KS 2020/00517  

Förordnande som borgerlig vigselförrättare efter Maud 
Hagelberg (C) 

Sammanfattning 

På grund av Maud Hagelbergs (C) frånfälle har kommunstyrelsen att nominera en ny 

borgerlig vigselförrättare. Länsstyrelsen beslutar efter prövning om förordnandet. 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C) nominerar Elving Andersson (C) till ny vigselförrättare. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att nominera Elving Andersson (C) till borgerlig vigselförrättare till och med 2022-12-

31. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 285 Dnr KS 2020/00005  

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från 
Fyrbodal 2020 

Sammanfattning 

Ordförande Ingemar Samuelsson (S) informerar om de samverkande 

bohuskommunernas fortsatta arbete med att driva frågan om utbyggnad av järnvägen i 

Bohuslän. 

 

Ordförande informerar vidare om de senaste samtalen inom ramen för 

kommunalförbundet Fyrbodals verksamhet. Kommunalförbundet har i sitt yttrande till 

regionens föreslagna strategidokument Målbild tåg 2028 understrukit vikten av att 

Bohusbanan blir dubbelspårig mellan Göteborg-Uddevalla. 

 

Kommunalförbundet ämnar också tillskriva statliga myndigheter behovet av fler 

Högskoleplatser på Högskolan Väst för att klara av kompetensförsörjningen 

Fyrbodalområdet.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 286 Dnr KS 2020/00004  

Information från kommundirektören 2020 

Sammanfattning 

Kommundirektör Peter Larsson informerar om följande. 

 

- Förslag om förstärkt fysisk planering i regional regi. 

- Svenskt näringslivs senaste mätning om kommunernas företagsklimat. 

- Uddevalla kommuns förslag till klimatlöften. 

- Kommunstyrelsens delårsbokslut samt övriga viktiga händelser som har 

tilldragit sig inom kommunledningskontoret den senaste tiden. 

- Utredning om stärkt samarbete kring gymnasiefrågor inom Fyrbodal. 

- Arbetet med den nya översiktsplanen. Svarstiden för att inkomma med 

synpunkter har förlängts till den 30 november för de politiska partierna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 287 Dnr KS 2020/00002  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

I förteckning daterad 2020-09-22 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 

kommunstyrelsens vägnar under perioden 2020-08-17--2020-09-22. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-22 

Förteckningar över delegationsbeslut, 2020-09-22 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna redovisningen. 

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 288 Dnr KS 2020/00003  

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

  

Protokoll från UUAB extra bolagsstämma 2020-08-27 

  

KS 2020/32 

Sammanställning av synpunkter från Kontaktcenter tertial 2 2020 

  

KS 2020/10 

Finansrapport avseende augusti månad 

  

Jävsutskottets protokoll 2020-09-02 

  

Personalutskottets protokoll 2020-09-02 

  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2020-09-09 

  

KS 2020/469 

Budget för Fyrstads Flygplats AB (FFAB) för år 2021 

 

Dok 307813  

Beslut om tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna L1970:5781 och L1970:6402 

(RAÄ Dragsmark 48:1 och 47:1) på fastigheten Kättorp 1:1 

  

Dok 307839 

Inbjudan till ägarsamråd för Fyrstads Flygplats AB 2020-10-19 

  

 

 


