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Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26  
 

 
Sammanträde Kommunstyrelsen  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve/Videomöte, kl.11:00-15:32 med ajournering kl. 

12:10-13:25 och kl. 14:20-14:40 
  
Ledamöter Ingemar Samuelsson (S), Ordförande 

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

Christer Hasslebäck (UP), 2:e vice ordförande, ej § 14 p.g.a. jäv 

Mikael Staxäng (M) 

Roger Ekeroos (M), deltar på distans 

Camilla Johansson (C) 

David Sahlsten (KD) 

Paula Berger (S), deltar på distans 

Stefan Skoglund (S), deltar på distans 

Annelie Högberg (S), deltar på distans 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Martin Pettersson (SD) 

Rolf Carlson (SD), deltar på distans 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), deltar på distans, ej § 14 p.g.a. jäv 

 
Tjänstgörande ersättare Karna Thomasdotter (MP) för David Höglund Velasquez (V), deltar på 

distans  

Kent Andreasson (UP) för Christer Hasslebäck (UP) § 14, deltar på 

distans 

Christina Nilsson (KD) för Ann-Charlott Gustafsson (UP) § 14, deltar på 

distans. 

  
Ersättare Niklas Moe (M) utgår kl.15:18 

Elving Andersson (C), deltar på distans 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Maria Johansson (L), deltar på distans 

Sonny Persson (S), deltar på distans 

Anna-Lena Heydar (S), deltar på distans 

Mattias Forseng (SD), deltar på distans 

Kent Andreasson (UP), deltar på distans 

 
Övriga Jens Borgland (M), ordförande för Västvatten AB, § 2 

Peter Johansson, VD, Västvatten AB, § 2 

Jannie Lundell, strategisk VA-ingenjör, Västvatten AB, § 2 

Linda Nilsson, processingenjör, Västvatten AB, § 2 

Bengt Adolfsson, ekonomichef, § 3 

Malin Krantz, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 Dnr KS 303472 

Fastställande av föredragningslistan  

Sammanfattning 

Ordförande meddelar att följande ärenden utgår från dagens föredragningslista. 

 

Nr. 4 Medborgarförslag från Dan Sallander om hantering av det öppna drogmissbruket 

i Uddevalla centrum. 

 

Nr. 5. Medborgarförslag från Örjan Boström om cykelbana längs med gamla E6 

Grohed-Ljungskile. 

 

Nr. 6. Medborgarförslag från Pär Allvin om nollbasbudgetering 

 

Nr. 27. Ansökan om sponsring från Uddevalla MTB Alliansen för Uddevalla MTB 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr KS 2021/00345 

Information om rapport från Västvatten AB avseende 
tillståndsprocessen för Skansverket samt tekniska 
förutsättningar för mikroplastrening  

Sammanfattning 

Företrädare från Västvatten AB informerar och svarar på kommunstyrelsens frågor om 

processen som bolaget just nu befinner sig i för att få utökat tillstånd för Skansverket. 

Ansökan är just nu ute på samråd till och med den 28 februari. 

 

Information lämnas också om förutsättningarna för mikroplastrening och alternativa 

utsläppspunkter i Byfjorden. 

 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 316931 

Information om kommunens preliminära bokslut 2021 samt om 
sammanställd budget för 2022 

Sammanfattning 

Ekonomichef Bengt Adolfsson informerar om kommunens preliminära bokslut för 2021 

samt den sammanställda budgeten som tillställs kommunstyrelsen för beslut i ärende 15. 

 

Det preliminära resultatet för 2021 uppgår till 115 mkr och kan jämföras med ett 

budgeterat resultat på 31 mkr. Trots coronapandemin och engångskostnader för inlösen 

av äldre pensionsförpliktelser klaras budgeten för året. Största orsaken är att 

skatteintäkter och generella bidrag blev 111 mkr bättre än budget. 

 

En större post som påverkat resultatet är fortsatt inlösen av äldre pensionsförpliktelser 

(den s.k. pensionsskulden) på -98 mkr som möjliggörs tack vare det goda resultatet. 

 

Centralt oförbrukade medel ger en budgetavvikelse på 36 mkr och avser bland  

annat avsatta budgetmedel för kommande badhusdrift. 

 

Bengt Adolfsson lämnar även en preliminär uppföljning av de finansiella och 

verksamhetsmässiga målen. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2021/00294 

Medborgarförslag från Dan Sallander om hantering av det 
öppna drogmissbruket i Uddevalla centrum 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 2021/00485 

Medborgarförslag från Örjan Boström om cykelbana längs med 
gamla E6 Grohed-Ljungskile  

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2021/00664 

Medborgarförslag från Pär Allvin om nollbasbudgetering 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 2020/00748 

Medborgarförslag från Inga Lundqvist om att uppmärksamma 
internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor 

Sammanfattning 

Inga Lundqvist har lämnat ett medborgarförslag om att uppmärksamma 25/11, FN:s 

internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Dagen manifesteras världen 

över genom att byggnader och statyer belyses i orange. Förslagsställaren menar att även 

Uddevalla borde uppmärksamma denna dag med orange belysning på någon byggnad i 

centrum eller på torget.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för belysning på Rådhuset och statyn på 

torget ser inga hinder i förslaget. Orange upplysning av byggnader och statyer den 

25/11 behöver dock göras ihop med information om varför det görs- för att manifestera 

mot mäns våld mot kvinnor. Det behövs också en beredskap i kommunen ifall frågor 

kommer in från allmänheten. Enheten mot våld i nära relation, under 

socialförvaltningen, har sagt ja till att fungera som en mottagare och samordnare om 

dagen uppmärksammas. Enheten hanterar det akuta arbetet med mäns våld mot kvinnor 

och jobbar också med samverkan och kunskapsspridning som del i det förebyggande 

arbetet.  

Ett uppmärksammande i Uddevalla kan starta småskaligt, med orange belysning och 

information på webb och sociala medier. Successivt kan den 25/11 fyllas med 

aktiviteter och mer kunskapsspridning, genom samordning och samverkan med 

civilsamhälle och andra aktörer. Det görs idag i några av grannkommunerna genom En 

vecka fri från våld. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att bifalla 

förslaget.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-29 

Medborgarförslag från Inga Lundqvist 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bifalla medborgarförslaget, 

att ett uppmärksammande av den 25/11 inför 2022 samordnas genom enheten mot våld 

i nära relation. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr KS 2020/00765 

Medborgarförslag om lokal för lokala hantverkare 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9 Dnr KS 2019/00744 

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om 
utökad säkerhetsorganisation  

Sammanfattning 

Den 15 september 2019 inkom en motion från Martin Pettersson och Elena Tibblin med 

förslaget att utöka Uddevalla kommuns säkerhetsorganisation. Motionärerna framställer 

att Uddevalla kommuns säkerhetsorganisation, vid tidpunkter av författande av motion, 

bestod av enbart säkerhetschefen. I motionen drar de paralleller till Trollhättan som vid 

tidpunkten hade åtta heltidsanställda, Strömstad med tre heltidsanställda samt 

Vänersborg och Orust kommun med två vardera i sin respektive kommunala 

säkerhetsorganisation. Avslutningsvis åsyftade motionärerna att säkerhet och trygghet 

inte uppfattas som en prioriterad fråga i den kommunpolitik som utövas i Uddevalla 

kommun och yrkade på att utöka kommunens säkerhetsorganisation till minst tre 

heltidsanställda. Kommunfullmäktige beslutade 9 oktober 2019 att remittera motionen 

till kommunstyrelsen. 

 

Uddevalla kommun har sedan januari 2021 en enhet dedikerad till att ansvara för den 

kommunövergripande samordningen för trygghet, krisberedskap, säkerhetsskydd samt 

informationssäkerhet: Enheten för trygghet och samhällsskydd. I skrivande stund, januari 

2022, består enheten utav sex heltidsanställda.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-04 

Motion från Martin Petterson (SD) och Elena Tibblin (SD)  

Kommunfullmäktiges protokoll, 2019-10-09 § 256  

  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att med ovan anse motionen besvarad. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KS 2021/00284 

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering 2021 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte 

samhällsbyggnadsnämndens presidium följande fem uppdrag från flerårsplan 2019–

2021, 2020–2022 samt 2021–2023 på höstens uppsiktspliktsmöte 2021.  

- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

fortsätta kartläggningen av förorenad mark för att ge underlag för planering och 

sanering.  

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla digitala 

och automatiserade processer.  

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 

detta arbete.  

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 

leda detta arbete.  

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 

detta arbete. 

Majoritetens företrädare i kommunstyrelsens presidium föreslår att uppdraget 

kartläggning av förorenad mark ska avslutas. Övriga fyra uppdrag föreslås kvarstå med 

motiveringen att det är nämndövergripande uppdrag och att eventuellt avslutande bör 

ske samordnat mellan nämnderna.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-19.  

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2021-10-20.  

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-11-11 § 435. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att godkänna avrapporteringen av uppdraget från kommunfullmäktiges flerårsplan 

2019-2020 att fortsätta kartläggningen av förorenad mark för att ge underlag för 

planering och sanering. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 10 
 

att följande uppdrag ska kvarstå: 

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla digitala 

och automatiserade processer.  

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 

detta arbete.  

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 

leda detta arbete.  

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 

detta arbete. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KS 2021/00283 

Kultur och fritidsnämndens avrapportering 2021 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte kultur- och 

fritidsnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2019-2021 och 2020-2022 på 

höstens uppsiktspliktsmöte 2021.  

  

De fem uppdragen som föreslås avslutas bedöms av nämnden vara slutförda alternativt 

hanteras fortsatt inom det ordinarie arbetet. 

  

Majoritetens företrädare i kommunstyrelsens presidium föreslår att fyra av uppdragen 

förklaras avslutade. Uppdraget om utvärdering av-, samt framtagande av nya 

bestämmelser för föreningsstöd föreslås dock fortsatt gälla då beslut om nya 

bestämmelser, enligt nämndens framställan, förväntas fattas under oktober månad 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-29  

Kultur och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 21-11-15  

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 21-12-01 § 192 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

  

att godkänna avrapporteringen av uppdragen från kommunfullmäktiges flerårsplan 

2019-2021 och 2020-2022 

  

- Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att utreda 

möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande 

lokaler för kulturskolans lokaler, Skolgatan 4, 

  

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att Uddevalla 

kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att erbjuda 

alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet, 

  

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad 

samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburetoffentligt 

partnerskap), 

- Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att ta fram 

en övergripande plan "hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun". 

  

att uppdraget kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 

uppdrag att utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för 

samtliga föreningsbidrag inte förklaras avslutat. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr KS 2021/00734 

Revidering av taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll 
av livsmedel, fr.o.m. mars 2022 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om ny taxa för Uddevalla 

kommuns avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. Taxan behöver revideras på grund 

av att lagstiftningen har uppdaterats under senaste året. Livsmedelsverket har arbetat in 

uppdaterad EU-lagstiftning i den svenska lagstiftningen och därefter har SKR (Sveriges 

kommuner och regioner) tagit fram ett underlag som används i hela landet.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utgått från SKR:s mall och föreslår ett antal 

förändringar för att livsmedelstaxan ska innehålla alla de delar som lagstiftningen 

omfattar. Tilläggen gäller bland annat exportkontroll, importkontroll och avgift för 

inköp under dold identitet. Även språkliga ändringar har gjorts. Samhällsbyggnads-

förvaltningen har visualiserat de föreslagna ändringarna i en bilaga. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-03. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-09 § 479. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-18. 

Förslag till ny taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel. 

Visualisering av ändringar i förslag till ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel. 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): återremiss för en allmän översyn av taxan. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag eller att återremittera 

detsamma och finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet. Ordförande ställer 

därefter proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen bifalla 

detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel att gälla från 1 mars 2022,  

 

att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 2020-12-09, § 280.  

 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 12 

 

Reservation 

Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

Uddevallapartiet yrkar återremiss för att kartlägga timavgiften. Timavgiften skall 

utgöra ersättning enligt ”självkostnadsprincipen” och har enligt Uddevallapartiet inte 

kartlagts. 

 

En kvalitetskontroll borde också införas där Företagarna själva kan påverka sin avgift 

genom egna certifieringar och intyg som verifierar egenkontrollen så att kommunens 

avgiftsbelagda kontroll kan göras med längre tidsintervall. 

Den årliga kontrollen kan minskas vid god kvalitet och öka vid behov samt att den fasta 

avgiften anpassas från Företagets storlek 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr KS 2021/00735 

Revidering av taxa för miljöbalken och angränsande 
lagstiftning, fr.o.m. mars 2022 

Sammanfattning 

Gällande miljöbalkstaxa, Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken och angränsande lagstiftning, antogs av kommunfullmäktige i december 

2019. Ett antal mindre justeringar gjordes när taxan reviderades i december 2020.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om ändringar i taxan. Dessa 

gäller införande av en ny taxebilaga för offentlig kontroll av animaliska biprodukter, 

anpassning till ändrad anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk behandling, 

förtydligande om att verksamhetsutövare med tre eller fler anmälningspliktiga 

hälsoskyddsverksamheter betalar årsavgift enligt samma princip som 

verksamhetsutövare med tre eller fler miljöfarliga verksamheter, samt sänkt gräns för 

årsavgift för ej anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter som hanterar organiska 

lösningsmedel.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har beskrivit och visualiserat de föreslagna ändringarna 

i beslutsunderlaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-04. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-09 § 478. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-18. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens beskrivning av föreslagna ändringar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens visualisering av föreslagna ändringar. 

Förslag till Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och 

angränsande lagstiftning 2021-11-18 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): återremiss för en allmän översyn av taxan. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag eller att återremittera 

detsamma och finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet. Ordförande ställer 

därefter proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen bifalla 

detsamma. 

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 mars 2022, 

 

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

miljöbalken och angränsande lagstiftning ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 

2020-12-09, § 281.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 13 

 

Reservation 

Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

Uddevallapartiet yrkar återremiss för sänkt gräns för årsavgifter för ej 

anmälningspliktiga, miljöfarliga verksamheter som hanterar organiska lösningsmedel. 

 

Vi vill inte att gränsen för årlig tillsyn av organiska lösningsmedel skall sänkas från 

500 kg till 250 kg. Detta medför en ökad kostnad på ca 2000 kr per företag. Eftersom en 

sänkning är fördyrande och endast är ett lokalt politiskt beslut så kan inte 

Uddevallapartiet acceptera detta. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr KS 2022/00042 

Nedsättning av taxor och avgifter år 2022 avseende livsmedel, 
hygienisk verksamhet, alkohol och markupplåtelse med 
anledning av Covid-19 

Sammanfattning 

I syfte att minska de negativa effekterna av covid-19 för näringslivet föreslås vissa taxor 

och avgifter nedsättas under år 2022. Ett motsvarande beslut fattades även avseende år 

2021. Följande taxor och avgifter föreslås helt eller delvis anges till noll kronor år 2022: 

 

 årsavgifter för serveringstillstånd, fast och rörlig avgift,  

 årlig kontrollavgift enligt livsmedelslagen,  

 fast årlig avgift för hygienisk verksamhet (tatuerare, fotvårdare, akupunktörer 

och övrig hygienisk behandling) samt frisörer, 

 avgifter för markupplåtelser på allmän plats avseende försäljning av varor samt 

uteserveringar i del av Uddevalla och Ljungskile centrum.  

 

Uteblivna intäkter uppskattas till totalt 2,9 mkr fördelat på serveringstillstånd 0,5 mkr, 

livsmedelskontroll 2,0 mkr, hygienisk verksamhet 0,2 mkr samt markupplåtelse 0,2 

mkr. Berörda nämnder föreslås kompenseras för det beräknade intäktsbortfallet och ska 

därför inkomma till kommunstyrelsen med underlag vid årets slut.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-12.  

Karta markupplåtelser.  

Utdrag ur taxedokument. 

Yrkanden 

Karna Thomasdotter (MP): Att undanta punkt 2 (årlig kontrollavgift enligt 

livsmedelslagen). 

 

Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till Karna Thomasdotters (MP) yrkande. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna förutom beslutssats nummer 

2 och finner kommunstyrelsen bifalla detsamma. Ordförande ställer därefter proposition 

på beslutssats nummer 2 i förslaget i handlingarna mot Karna Thomasdotters (MP) 

avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att årsavgifter för serveringstillstånd, fast och rörlig avgift, ska vara noll kronor år 

2022,  

 

att årlig kontrollavgift enligt livsmedelslagen för icke kommunala verksamheter ska 

vara noll kronor år 2022,  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 14 
 

att fast årlig avgift för hygienisk verksamhet enligt 38 § FMH punkt 1 (tatuerare, 

fotvårdare, akupunktörer och övrig hygienisk behandling) samt frisörer ska vara noll 

kronor år 2022,  

 

att avgiften inom område markerat på bilagd karta samt Vällebergsvägen i Ljungskile 

ska vara noll kronor för markupplåtelser angivna i hela avsnitt 1 samt avsnitt två, 

gångbaneserveringar, restaurangverandor, friluftsserveringar, Avgifter för 

markupplåtelser på allmän plats, 

 

att socialnämnden respektive samhällsbyggnadsnämnden ska tillföras kommunbidrag 

som motsvarar beräknat intäktsbortfallet, att finansiering ska ske via minskning av 

kommunens budgeterade resultat 2022.  

 

Jäv 
Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) anmäler jäv och deltar inte 

i vare sig överläggningar eller beslut i ärendet. 

Reservation 

Karna Thomasdotter (MP) och Jarmo Uusitalo (MP) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkanden.  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr KS 2021/00742 

Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2022 

Sammanfattning 

En sammanställd budget görs i syfte att få en helhetsbild av kommunkoncernen för 

kommande år. Den sammanställda budgeten utgör grunden för den ekonomiska 

uppföljningen under 2022. Den utgår från flerårsplanen 2022-2024 som beslutades av 

kommunfullmäktige i juni och har sedan reviderats med tillkommande beslut. Den 

består av nämndernas och företagens inrapportering i slutet av 2021. Alla 

sammanställningar i prognos 2021 för kommunen och företagen bygger på den senaste 

resultatprognos som gjorts under 2021. 

 

Följande förändringar har skett av flerårsplanen som kommunfullmäktige antog i juni: 

 Omräkning av nämndernas kommunbidrag från fast till löpande pris 

 Tilläggsbudget antagen av kommunfullmäktige i december 

 Övriga kommunbidragsjusteringar under hösten 2021 såsom kompensation för 

lärarnas löneavtal, kompensation ur kapitalkostnadsreserv, omklassificering av 

regeringens äldreomsorgssatsning samt förändringar av de generella statsbidrag 

som är riktade till speciell verksamhet. 

 Justering av låneskuld till följd av lägre investeringsnivå för kommunen och 

lägre upplåningsbehov för företagen  

 De finansiella kostnaderna och intäkterna har korrigerats för effekterna av 

förändrad låneskuld  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-10 om en preliminär låneram på 5 043 mkr för 

kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för 2022. Till följd av 

lägre upplåningsbehov för både kommunen och företagen kan låneramen sänkas till 

4 517 mkr. 

För mer information hänvisas till Flerårsplan 2022-2024 med sammanställd budget 

2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-30 

Flerårsplan 2022-2024 med sammanställd budget 2022 

Bilaga 1 Kommunstyrelsens styrkort 

Bilaga 2 Barn- och utbildningsnämndens styrkort 

Bilaga 3 Socialnämndens styrkort 

Bilaga 4 Samhällsbyggnadsnämndens styrkort 

Bilaga 5 Kultur- och fritidsnämndens styrkort 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att upphäva 4:e att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2021-06-10 § 127, 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

Forts. § 15 

 

att upphäva 11:e att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2021-06-10 § 127, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en låneram på 4 517 mkr 

för kommunen, kommunens bolag och stiftelser för år 2022, 

att godkänna investeringssammanställningen om 806 mkr för 2022, 911 mkr för 2023 

samt 1 101 mkr för 2024, 

att godkänna Flerårsplan 2022-2024 med sammanställd budget 2022.  

Deltar ej i beslut 

Kristdemokraternas, Sverigedemokraternas, Uddevallapartiets och Miljöpartiets 

ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr KS 2021/00733 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns begäran om 
beställning av övningsområde vid Uddevalla nya brandstation, 
Halla Stenbacken 1:89 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har inkommit med begäran om 

projektgenomförande av ett övningsområde för räddningstjänsten på fastigheten Halla-

Stenbacken 1:89, dvs inom samma område där den nya brandstationen ska byggas. 

Räddningstjänstens behov av övningsytor och byggnader är ett enklare lektionshus, 

övningshus, klippgård och ytor för övriga övningar, bland annat körövningar. 

Lektionshuset föreslås omfatta ca 120 kvm och övningshuset minst två våningar om 

totalt ca 200 kvm. En enkel förstudie, kalkyl och skisser över området och byggnader 

har tagits fram som närmare beskriver behov och förslag. Kalkylen visar på en 

investering om 32,6 mkr. Förbundet beskriver att det finns flera fördelar med den 

föreslagna lokaliseringen, bl.a. att närheten mellan stationen och övningsområdet gör att 

personal i förbundet kan bedriva övning under ordinarie arbetstid och fordon som 

används i utbildningen är redo vid utryckning. Investeringen föreslås finansieras inom 

ramen för kommunens befintliga investeringsbudget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-03.  

Räddningstjänstförbundets Mitt Bohuslän, protokoll 2021-12-02 § 30.  

Enkel förstudie nytt övningsområde. Kalkyl.  

Skisser övningsområde. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att starta projektgenomförande avseende 

övningsområde för räddningstjänsten på fastigheten Halla-Stenbacken 1:89,  

 

att övningsområdet ska finansieras inom ramen för kommunens befintliga 

investeringsbudget.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 Dnr KS 2021/00677 

Besvarande av revisionsrapport om förstudie avseende 
styrdokument  

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har låtit utföra förstudie av de styrande dokumenten i 

kommunens författningssamling. Rapporten visar i stora drag på att 

kommunledningskontorets arbete med författningssamlingen följer riktlinjerna för 

densamma antagna av kommunfullmäktige 2020. En risk har dock identifierats och 

kommunledningskontoret ämnar därför vidta åtgärder för att hantera risken. 

Kommunledningskontoret föreslår att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-

12-22 som svar på rapporten. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-22 

Förstudie avseende styrande dokument 

Följebrev till kommunstyrelsen avseende styrande dokument 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna kommunledningskontorets tjänsteskrivelse som kommunstyrelsens svar. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr KS 2021/00665 

Avveckling av verksamheten Samhällsguide Uddevalla 

Sammanfattning 

Samhällsguide Uddevalla är en frivillig matchningsverksamhet mellan etablerade 

Uddevallabor och nyanlända. Samhällsguide Uddevalla har sedan starten i november 

2014 genomfört drygt 300 matchningar och i genomsnitt nio gruppträffar per år. Sedan 

nedgången i antal matchningar visade sig har verksamheten utökats med ytterligare 

veckobaserade aktiviteter utöver de månatliga gruppträffarna såsom språk- och 

spelcaféer, bok- och TV-seriecirklar, både fysiskt och digitalt. Språk- och spelcaféerna 

genomfördes varje måndag i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan på Ryttaren 

Café och Aktivitetscenter. De flesta nyanlända kommer för att få språkträning, några 

deltagare ville spela sällskapsspel och samtala, flera av de äldre svenska deltagarna kom 

för att bidra med språkträning, men också för att ingå i en gemenskap eftersom många 

är ensamma. Kommunen har ett lagstadgade uppdrag med tex mottagande och 

samhällsorientering för nyanlända, men vi har även hittills haft möjlighet att finansiera 

Samhällsguide Uddevalla med schablonmedel som en del av kommunens mottagande 

och etablering. På grund av att det är svårt att få frivilliga personer att tillgå, samt att 

fokus måste läggas på att finansiera de lagstadgade uppdragen, ser vi ingen annan 

lösning än att avveckla verksamheten Samhällsguide Uddevalla i sin nuvarande form.  

Kommunledningskontoret tror att det finns intresse och möjligheter för föreningsliv och 

studieförbund att fortsätta med olika upplevelsebaserade gruppträffar, studiecirklar och 

andra verksamheter och sammankomster i samverkan med stadens olika mötesplatser. I 

stället för att helt avveckla de olika gruppverksamheterna i verksamheten, är vårt förslag 

att vi ska försöka informera och uppmuntra fler föreningar och studieförbund i 

civilsamhället att fortsätta med liknande koncept, då behovet är stort och vi behöver fler 

olika sorters upplevelsebaserade möten. 

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2021-12-21 § 77 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-03 

Fadderverksamhet protokollsutdrag §150 (KS/2011:163) 

Samhällsguide Uddevalla protokollsutdrag §299 (KS 2015/00310) 

Verksamhetsrapport Samhällsguide Uddevalla 2014-2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunledningskontoret ska avveckla Samhällsguide Uddevalla, 

att kommunledningskontoret får i uppdrag att i som en del av avvecklingsplan, förankra 

och sprida konceptet Samhällsguide Uddevalla till föreningar och studieförbund, med 

ambitionen att hitta någon/några som kan tänka sig att ta över och fortsätta med 

gruppträffar och fadderverksamhet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr KS 2020/00558 

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 - 
avtal om distansarbete  

Sammanfattning 

Uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan för 2021 behandlades vid förra 

kommunstyrelsemötet 2021-12-15. På grund av pandemin sköts uppföljningen av den 

kommungemensamma kontrollpunkten upp till nästkommande kommunstyrelsemöte.  

 

Kommunstyrelsen antog 2019-12-18 Bestämmelser för distansarbete. En central del i 

bestämmelserna är att det ska finnas ett avtal om distansarbete mellan arbetsgivare och 

medarbetare. Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-28 (dnr KS 2020/00558) att granska 

efterlevandet av tecknandet av avtal.  

 

I början av december 2021 genomförde personalavdelningen en undersökning gällande 

distansarbete i kommunen. Resultatet av undersökningen visade att endast en liten andel 

av de personer som arbetar på distans i kommunen har ett signerat distansavtal mellan 

arbetsgivare och medarbetare.  

 

Mot bakgrund av att distansarbete kommer att bli allt vanligare bör kommunen 

säkerställa att avtal tecknas mellan arbetsgivare och medarbetare där kontinuerligt 

arbete på distans förekommer. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-21.  

Granskningsrapport: distansarbete/tecknande av avtal om distansarbete 2021-12-15 

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2021. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 i den del 

som rör avtal om distansarbete samt  

 

att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram sådana rutiner att det säkerställs att 

styrdokumentet Bestämmelser för distansarbete i alla delar efterlevs. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr KS 2021/00752 

Yttrande med anledning av granskning av detaljplan för skola 
Skäret, Forshälla-Röd 2:12 m.fl.  

Sammanfattning 

Ett detaljplaneförslag för ny skola för upp till 600 elever inom fastigheterna Forshälla-

Röd 2:12 med flera, på Skäret, har upprättats. Syftet med detaljplanen är att pröva 

möjligheten att tillskapa yta för skolverksamhet samt säkerställa god tillhörande 

infrastruktur. Vidare föreslås säkerställande av kringliggande naturområde samt 

möjlighet till utökning av byggrätt för ett mindre antal angränsande fastigheter. 

Föreslagen exploatering omfattas inte av översiktsplan. I huvudsak omfattas inte 

planområdet av gällande detaljplan. Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked 

2020-03-25. Planförslaget, upprättat 2021-02-25 samt reviderat 2021-11-18, har varit 

föremål för samråd mellan berörda regionala och lokala aktörer, instanser, grannar och 

allmänheten. Synpunkterna samt kommunens kommentarer redovisas i 

samrådsredogörelsen. Efter samråd har förslaget reviderats och föreslås nu vara föremål 

för granskning av samrådskretsen. Granskningen pågår under perioden 2022-01-03 – 

2022-01-28. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-03  

Planbeskrivning gällande detaljplan, skola Skäret, Forshälla 2:12, 2021-12-30  

Plankarta gällande detaljplan, skola Skäret, Forshälla 2:12, 2021-12-30   

Underrättelse om granskning gällande detaljplan, skola Skäret 2021-12-30 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2021-11-16 

Översiktskarta gällande detaljplan, skola Skäret, Forshälla 2:12, 2021-12-30  

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2021-12-09 § 455 

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP): Avslag på förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ann-Charlott 

Gustafssons (UP) avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i 

handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att inget erinra. 

 

Deltar ej i beslut 
David Sahlsten (KD) avstår från att delta i beslutet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 20 

 

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:  

 

Vårt deltagande i detta beslut bygger dels på att den exteriöra gestaltningen i ett senare 

bygglovsskede utformas för att passa in i landskapsbilden, samt att väg 679 breddas i 

enlighet med kommunens föreslag till Trafikverket.  

 

Reservation 
Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering 

 

Vad gäller behovet av ny skola i Uddevalla Syd är vi överens med majoriteten. Dock är 

den nu aktuella platsen på Skäret, ej optimal varken ur ett samhälls- eller 

kommunikations-perspektiv. Platsen har pekats ut ifrån, en idag, ej uppdaterad 

förundersökning. 

 

Förundersökningen pekar på Råssbyn som central, bra plats ur alla perspektiv men 

stryker sedan snabbt detta alternativ då ej både skola o förskola anses få plats på 

befintlig kommunal mark i Östra Råssbyn. 

  

Idag vet vi dock att angränsande kompletterande mark finns tillgänglig då privat 

markägare har förklarat sig villig att sälja, ett område på ca 5 ha, till kommunen. 

Marken kan idag köpas för ca 7 MSek och kan sedan exploateras för att skapa intäkt för 

kommunen. Förutom att möjliggöra en för Fräkenstranden central placering av både 

förskola, skola och framtida lokalisering av äldreboende, skapas en servicepunkt med 

oöverträffad trafikkoppling mot E6 och upptagningsområden både norr, söder och öster 

om platsen. Således ett viktigt strategisk markområde.  

 

Vi befarar dessutom stora risker för förseningar på grund av överklaganden mot Skäret 

som skolområde vilket kan komma att betyda ett betydligt senare genomförande än vad 

vi som kommun är i behov av. 

 

 
 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr KS 2021/00683 

Revidering av firmatecknare för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har sedan 2018 fastställt firmatecknare för Uddevalla kommun, 

senast 2020 med anledning av det politiska majoritetsskiftet. Med anledning av att 

kommundirektör Peter Larsson har lämnat sin tjänst föreslås Uddevalla kommuns firma 

i första hand tecknas av kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson i förening 

med kommundirektör Malin Krantz. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-23 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S) och vid förfall för  

denne kommunstyrelsens 1: a vice ordförande Monica Bang Lindberg (L) och vid även  

förfall för denne 2:e vice ordförande Christer Hasslebäck (UP), att teckna Uddevalla  

kommuns firma i förening med kommundirektör Malin Krantz och vid förfall för denne  

ekonomichef Bengt Adolfsson och vid även dennes förfall chef över avdelningen för  

juridik och administration Helena Lennernäs, samt 

 

att beslutet ska gälla till och med innevarande mandatperiods slut 2022 eller till dess  

en förändring inträffar som föranleder nytt beslut. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 Dnr KS 2022/00039 

Förfrågan om friköp av bostadsarrendetomt på Forshälla-
Strand 1:7   

Sammanfattning 

Arrendatorn för bostadsarrendet vid Forshälla-Strand 1:7 framförde 2019 en förfrågan 

till samhällbyggnadsförvaltningen om att få köpa loss arrendestället till hans 

fritidsbostad. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid det tillfället att bifalla hans 

förfrågan under förutsättningar att det var möjligt att avstycka samt att det skulle ske till 

ett marknadsmässigt pris, vilket enligt värderingar och arrendatorrabatt om ca 10% 

hamnade på 1 900 000kr. Arrendatorn var dock, strax efter beslutet, tvungen att avvakta 

med att fullfölja köpet. Arrendatorn återkom hösten 2021 och önskar nu fortsätta och 

fullfölja ett friköpande av arrendetomten.  

Enligt kontakt med Lantmäteriet skall det inte vara några problem med att stycka av en 

ny fastighet och ej heller några hinder på grund av det strandskydd som finns i området 

eftersom tomten redan är i anspråkstagen och byggnaden är uppförd innan 

strandskyddets uppkomst. Det finns möjlighet koppla på kommunalt vatten och avlopp 

samt väg finns till fastigheten. Ett vägservitut bör dock upprättas vid 

fastighetsförrättningen.  

Det har gjorts två stycken nya marknadsvärderingar som utgår från en tänkt avstyckad, 

obebyggd tomt om ca 1300 kvm utan vatten och avlopp. Värderingarna som gjordes 

under oktober 2021 var på 2 500 000kr samt 2 800 000kr vilket blir ett snittvärde om 

2 650 000kr.  

En lantmäteriförrättning kostar ca 75 000kr och vägservitutet kostar 14 000kr vilket 

åligger arrendatorn att betala. VA-anslutning kostar ca 200 000kr om köparen väljer att 

ansluta sig till detta 

Med ovanstående i åtanke samt att arrendatorn i sammanhanget är ensam köpare på 

marknaden då denne redan äger huset bör en rimlig köpeskilling om 2 300 000kr vara 

skäligt.  Arrendatorn har accepterat köpevillkoren genom att signera köpekontrakt.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2019-08-27 § 327   

Värdering Svensk fastighetsförmedling, 2021-10-07 

Värdering Swedbank fastighetsbyrå, 2021-10-11 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-03 

Köpekontrakt, 2021-12-07 

Översiktskarta lokalisering tomt, 2022-01-12 

Översiktskarta 2 lokalisering tomt, 2022-01-12 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 22 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att under förutsättning att lantmäteriförrättning vinner laga kraft försälja arrendeställe 

på Forshälla-Strand 1:7 till nuvarande arrendator och godkänna framtaget köpekontrakt. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr KS 2021/00730 

Försäljning av bostadshus på fastigheterna Herrestads-Åker 
2:64 och 2:65 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger fastigheterna Herrestads-Åker 2:64 och 2:65, nedan 

tillsammans kallad fastigheterna, strax norr om Kissleberg. Herrestads-Åker 2:64 är 

bebyggd med ett mindre bostadshus i ett plan med suterrängvåning från 1937 och 

Herrestads-Åker 2:65 är bebyggt med ett bostadshus i 1,5 plan med källare 

ursprungligen från tidigt 1900-tal. Fastigheterna har sedan de kom i kommunens ägo 

varit uthyrda internt till socialförvaltningen men då det inte finns något framtida behov 

av dem har de lagts ut till försäljning på öppna marknaden via mäklare. Kommunen har 

inte tillräcklig kännedom om skicken på husen men de är i stort behov av renovering, 

fastigheterna säljs därför med friskrivningsklausul när det gäller fel och brister.  

Det fanns flera intressenter på fastigheterna och budgivning har skett. De flesta var 

intresserade av det större huset på Herrestads-Åker 2:65 men köparen gav bud på bägge 

under förutsättning att hon fick köpa dem båda. Budgivningen landade på 1 900 000 kr 

för Herrestads-Åker 2:64 och 2 300 000 kr för Herrestads-Åker 2:65. Det fanns ett 

högre bud på Herrestads-Åker 2:65 på 2 450 000 kr men det hade inneburit att vi hade 

tappat köparen på det mindre huset Herrestads-Åker 2:64. Samhällsbyggnad gjorde 

bedömningen att sälja båda fastigheterna till köparen. Köparen gjorde en besiktning på 

det större huset som bland annat visade att syllen var rutten och helt eller delvis behöver 

bytas ut. Ett tilläggskontrakt har upprättats där man kom överens om att reducera 

köpeskillingen med 100 000 kr på grund av dessa åtgärder.  

Fastigheterna är avstyckade under 2019 där man även bildade 

gemensamhetsanläggningar för infartsväg (Herrestads-Åker GA:3) och VA-anläggning 

(Herrestads-Åker GA:2) som båda fastigheterna har del i. Fastigheterna har även en del 

i den befintliga vägen (Herrestad ga:20). 

Kommunen äger även fastigheten intill, Herrestads-Åker 2:66, som är bebyggd med en 

gammal ladugård. Kommunen har erhållit ett förhandsbesked för nybyggnation av 

flerbostadshus för 4-6 lägenheter och har avsikt att markanvisa den under våren 2022. 

Det saknas fullgod kapacitet för vatten och avlopp i området och när Herrestads-Åker 

2:66 ska bebyggas behöver en ny vatten- och avloppsanläggning byggas ut. Vatten- och 

avloppsanläggningen ska bekostas av gemensamhetsanläggningen Herrestads-Åker 

ga:2. Den kalkylerade kostnaden för utbyggnad för den nya anläggningen är cirka 2 000 

000 kr och ska fördelas mellan de deltagande fastigheterna utifrån andelstal, vilket blir 

cirka 300 000 kr per fastighet. Köparen är informerad om den kommande byggnationen 

på Herrestads-Åker 2:66 och kostnaden för vatten- och avloppsanläggningen.  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 23 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-13 

Köpekontrakt Herrestads-Åker 2:64, 2022-01-03 

Köpekontrakt Herrestads-Åker 2:65, 2022-01-03 

Tilläggsavtal till köpekontrakt Herrestads-Åker 2:65, 2022-01-13 

Översiktskarta, 2022-01-12 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna upprättade köpekontrakt samt tillägg avseende fastigheterna Herrestads-

Åker 2:64 och 2:65. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr KS 2021/00726 

Översiktsplan 2022, granskning 

Sammanfattning 

Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram, Översiktsplan 

för Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022).  

Granskningstiden är 31 januari- 31 mars 2022. 

Förslaget skickades ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala bolag, 

förvaltningar och politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige samt till 

grannkommuner, föreningar, näringsliv och medborgare. Samrådstiden var 3maj- 

15augusti 2021. Efter samrådet har alla inkomna synpunkter sammanställts i en 

samrådsredogörelse där kommunen kommenterat de inkomna synpunkterna. 

Samrådsversionen av översiktsplanen går att ta del av på följande länk: 

https://karta.uddevalla.se/opsamrad 

Nu har översiktsplanen omarbetats efter samrådet och skickas ut på granskning till 

statliga myndigheter, kommunala bolag, förvaltningar och politiska partier som är 

representerade i kommunfullmäktige samt till grannkommuner, föreningar, näringsliv 

och medborgare.  

Efter granskningsperioden sammanställs och bemöts de inkomna synpunkterna i ett 

granskningsutlåtande. Därefter omarbetas planförslaget en sista gång innan antagandet. 

Kommunen räknar med att anta planen under sommaren 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, datum 2021-12-16 

Utdrag av samtliga texter-Uddevalla kommun ÖP 2022 Granskning, 2022-01-03 

Samrådsredogörelse, datum 2022-01-03 

Kartlager Uddevalla kommuns, 2022-01-04 

Kungörelse om granskning, 2021-12-14 

Sändlista Översiktsplan 2022, granskning, 2021-12-16 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna samrådsredogörelsen, 

att skicka översiktsplan 2022 på granskning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr KS 2021/00732 

Förutsättningar för budgetdialogen 2022 inför flerårsplan 2023-
2025 med budget 2023 

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av kommunsektorns ekonomi är att 

ekonomin går bättre än vad man tidigare trott. Pandemin är dock långt ifrån över och det 

är svårt att överblicka dess långsiktiga konsekvenser. I västvärldens länder har det 

genomförts omfattande insatser för att dämpa pandemins påverkan på ekonomin. 

Centralbankernas styrräntor har sänkts och programmen av kvantitativa lättnader har 

utökats. Regeringar har sjösatt omfattande krisåtgärder och bedrivit en expansiv 

finanspolitik. Även den svenska staten har bidragit och bidrar med omfattande 

stimulanser, vilket bidragit till den kraftiga ekonomiska återhämtningen. 

 

Kommundirektörens ledningsgrupp har haft en inledande dialog om 

förutsättningarna för budgetdialogen 2023-2025 för att skapa en gemensam helhetssyn 

på tjänstemannanivån. 

  

Förutsatt att skattesatsen är oförändrad föreslås därför att utgångspunkten för 

budgetdialogen bli: 

      Den antagna flerårsplanen 2022-2024 ska utgöra grunden för planeringen, 

flerårsplanen har förändrats via en tilläggsbudget och de förändringar är 

inarbetade i underlaget.  

      De preliminära kommunbidragen för 2023 resp. 2024 i flerårsplanen 2022-2024 

utgör grundförutsättningen.  

      Det finansiella nettokostnadsmålet om 98-99% skall gälla 2023-2025.  

      Kostnader för planerade verksamheter och projekt som idag inte finns medtagna 

och finansierade i flerårsplanen skall redovisas och vilka möjligheter till 

finansiering som finns.  

      Befolkningsprognosen från juni 2021 utgör planeringsförutsättning för den 

demografiska utvecklingen. 

      Avstämning och fortsatt samordning sker löpande i kommundirektörens 

ledningsgrupp (KDLG).  

      Lokalförsörjningsplanen för 2023-2032 resp. genomförandeplanen för 2023- 

2032 ligger till grund för nämndernas investeringsbudget och samordnas med 

flerårsplanen. 

      Nämnderna ska redovisa en plan för investeringar 2023-2032. Därutöver 

behöver årliga driftskostnader redovisas samt behov av tillkommande 

kommunbidrag.  

      Driftkostnader för föreslagna investeringar, fördelade på kapitalkostnader resp. 

övriga tillkommande verksamhetskostnader, ska redovisas. Beakta även de 

framtida driftskostnader som tidigare år bokförts som investeringar.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-03 

Bilaga 1 – Förutsättningar inför flerårsplan 2023-2025 med budget 2023 version 2 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 25 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna förutsättningarna inför budgetdialogen 2022. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26 Dnr KS 2021/00589 

Remiss om regional transportinfrastrukturplan för Västra 
Götaland 2022-2033 med tillhörande 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning 

Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen har upprättat ett förslag till regional plan för 

transportinfrastrukturen 2022–2033. Den ekonomiska ramen uppgår till 7 655 miljoner 

kronor och planen utgår från mål och fokusområden som identifierats i ett tidigare 

framtaget Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen i Västra Götaland. Västra 

Götaland prövar i denna planeringsomgång att ge planen en ny struktur vilket också 

innebär ett förändrat sätt att redovisa planens fördelning av medel jämfört med tidigare 

länsplaner. Planen innehåller nu sju åtgärdsområden baserat på funktion. Större åtgärder 

(över 50 mkr) namnges medan mindre åtgärder (trimningsåtgärder) hanteras i så kallade 

potter. Potterna som omfattar mindre vägåtgärder, kollektivtrafik- och cykelåtgärder har 

kopplats till regionala vägar i stråk eller regionala vägar till stråk. Planens nya struktur 

ger anledning till fortsatt arbete med utveckling av samarbetsformer mellan regionen 

och länets kommuner i samband med planens genomförande för att bibehålla ett fortsatt 

engagemang i frågor om transportinfrastrukturen.  

 

Kommunledningskontorets yttrande tar främst fasta på de åtgärder i planen som berör 

åtgärder i kommunen. Remissen behandlas även inom kommunalförbundet Fyrbodal.  

Beslutsunderlag 

Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022–2033, remissversion. 

Hållbarhetskonsekvensbeskrivning, remissversion. 

Västra Götalandsregionen följebrev med sändlista, 2021-10-19. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-04. 

Yttrande Uddevalla kommun, 2022-01-04. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att överlämna kommunledningskontorets yttrande som kommunens svar på remiss om 

regional transportinfrastrukturplan 2022–2033.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr KS 2020/00557 

Revidering av flaggbestämmelser för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020 att anta riktlinjer för arbetet med nationella 

minoriteter i Uddevalla kommun. I riktlinjerna framgår bl.a. att kommunen ska 

uppmärksamma samtliga nationella minoriteters högtidsdagar genom att flagga med 

minoriteternas flaggor under dessa dagar. Minoriteternas flaggdagar finns inte upptagna 

i kommunens flaggbestämmelser. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om inköp av 

prideflaggor, vilket inte heller har reglerats i bestämmelserna. 

 

Ett förslag till revidering av bestämmelserna har därför tagits fram. Förslaget innebär, 

förutom ovan, också en omarbetning av riktlinjerna. De viktigaste förändringarna 

beskrivs i beslutsunderlaget. De nuvarande bestämmelserna antogs av kommunstyrelsen 

2004. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-12. 

Förslag till reviderade flaggbestämmelser för Uddevalla kommun. 

Gällande flaggbestämmelser antagna 2004-08-25. 

 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Att anta upprättat förslag till reviderade flaggbestämmelser för 

Uddevalla kommun med den förändringen att punkten 4 stryks i bestämmelserna. 

Propositionsordningar 

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

ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättat förslag till reviderade flaggbestämmelser för Uddevalla kommun.  

 

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr KS 2021/00749 

Ansökan om att få arrangera friidrotts SM 2024 

Sammanfattning 

Föreningen IK Orient har kontaktat kommunen i avsikt att Uddevalla ska söka 

värdskapet för SM i friidrott 28-30 juni 2024. Ansökan förutsätter att kommunen bidrar 

med sponsring om minst 300 tkr, står för kostnaderna för en bankett i samband med 

tävlingsdagarna samt för svenska friidrottsförbundets årsmöte under 2024. IK Orient 

bedömer också att kommunen kostnadsfritt behöver tillhandahålla stöd i form av t.ex. 

medverkan i arrangörskommittén, personal på plats under tävlingarna, material, 

upplåtande av arena m.m. 

Rimnersvallen genomgår nu en genomgripande renovering, tillgänglighetsanpassning 

och standardhöjning. Ett av kraven i det projektet är att arenan ska uppfylla standarden 

för att arrangera SM i friidrott. Tidplanen för renoveringen visar på att arenan kan tas i 

drift 2023-08-31.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-17. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig bakom en ansökan om att arrangera SM i friidrott 2024, 

att, under förutsättning att Uddevalla tilldelas arrangörskapet, sponsra tävlingarna med 

300 tkr. 

att, under förutsättning att Uddevalla tilldelas arrangörskapet, uppdra åt 

kommunledningskontoret att beakta kostnader i samband med friidrotts-SM i 

kommunstyrelsens budgetarbete.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr KS 2021/00728 

Ansökan om sponsring från Uddevalla MTB Alliansen för 
Uddevalla MTB 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 Dnr KS 2021/00745 

Lokalförsörjningsplan 2022-2032 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till lokalförsörjningsplan 2022-2032. 

Planen är framtagen enligt lokalprocessen och av lokalförsörjningsgruppen i vilken 

representanter för samtliga förvaltningar ingår.  

 

Kultur och fritidsnämnden, barn och utbildningsnämnden och socialnämnden har fattat 

beslut om lokalförsörjningsplan för respektive nämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningens 

investeringar är i tidiga skeden och har ännu inte behandlats av nämnden. 

Kommunledningskontorets förslag till lokalinvesteringar behandlas i kommunstyrelsen i 

detta ärende. I planen redovisas dels investeringar som är beslutade av fullmäktige (i 

flerårsplan 2022-2024) och beställda för genomförande av ansvarig nämnd, dels 

investeringar som är upptagna i flerårsplan för 2022-2024 men ej beställda för 

genomförande i avvaktan på förstudie och kalkyl. Slutligen redovisas objekt i 

behovsanalys- eller förstudiefas. Lokalförsörjningsplanen utgör ett underlag till 

budgetarbetet 2023-2025. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-13 

Lokalförsörjningsplan 2022-2032 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna lokalförsörjningsplan 2022-2032 som underlag för budget i flerårsplan 

2023-2025. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 Dnr KS 2021/00744 

Genomförandeplan för bostadsförsörjning 2023-2025 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens bostadsutveckling. 

Kommunstyrelsen ansvarar för översiktsplanen, som talar om var kommunen vill att det 

ska byggas bostäder och verksamheter. Samhällsbyggnadsstrategin talar om vilka 

prioriteringar kommunen gör under den närmaste 10-årsperioden för att nå önskad 

utveckling. Till samhällsbyggnadsstrategin är kopplat en genomförandeplan som talar 

om när och i vilken ordning som projekt ska genomföras under den närmaste 

treårsperioden. 

Planen beskriver översiktligt pågående och planerat bostadsbyggande i såväl privat som 

kommunal regi. Med denna utgångspunkt analyseras vilka åtgärder kommunen bör 

vidta i nästa steg för att styra utvecklingen mot hållbarhetsperspektiven, dvs ekologisk, 

ekonomisk och social hållbarhet. 

För centralorten Uddevalla och stadsutvecklingsarbetet i synnerhet är det avgörande att 

fokusera på bostadsprojekt som bidrar till att utveckla en attraktiv stadskärna. 

Kommunen är attraktiv för nybyggnation men har inte den storlek och den tillväxttakt 

som tillåter att resurser och marknad delas på allt för många bostadsprojekt samtidigt. 

Kommunen har släppt fram ett stort antal privata exploatörer med relativt omfattande 

projekt i centrumkärnan och förbereder samtidigt för den fortsatta utvecklingen av 

Västra centrum med bland annat områdena Windingsborg och Kampenhof. 

Möjligheterna att lyckas med stadsutvecklingen förutsätter fokusering på bostadsprojekt 

i centrumkärnan enligt principen inifrån och ut och att kommunens och de privata 

exploatörernas projekt samordnas och påbörjas i lämpliga etapper inom detta område.  

Genomförandeplanen utgör ett underlag till budgetarbetet 2023-2025. Planen är 

kommunstyrelsens beställning till berörda förvaltningar och bolag. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-12.  

Genomförandeplan för bostadsförsörjning 2023-2025 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att låta genomförandeplanen för bostadsförsörjning 2023-2025 utgöra underlag till 

berörda förvaltningars och bolags planering av budget i flerårsplan 2023-2025.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32 Dnr KS 2022/00056 

Ansökan om planbesked gällande Pipfabriken 13 för 
medborgarhus 

Sammanfattning 

Arwidsro Samhällsfastigheter AB har inkommit med en begäran om planbesked för 

fastigheten Pipfabriken 13. Angränsande fastigheter kan komma att beröras i 

detaljplanearbetet. Arwidsro önskar att detaljplan upprättas för att utreda möjligheterna 

av ett uppförande av Medborgarhus inom fastigheten Pipfabriken 13 enligt det 

samverkansavtal kommunen ingått med Arwidsro. Avtalet har föregåtts av en förstudie 

som innehåller omvärldsbevakning och behovsanalys, platsens förutsättningar, 

samverkan med övrig stadsutveckling, målbildsformulering och fokusområden, 

hållbarhet, kalkylering, miljöpåverkan, gestaltning och utformning av byggnad samt 

målsättningar och fortsatt process. Utifrån förstudien föreslås innehållet i den nya 

byggnaden, förutom kommunal administration och ledning, även vara bibliotek, 

kulturskola, flexibel samlingssal, café/restaurang samt kontaktcenter. Förstudien visar 

att platsen, Pipfabriken 13, är lämplig för etablering. Enligt en preliminär tidplan kan 

inflyttning ske år 2026.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att detaljplanen kan påbörjas inom 6 

månader. Ett antagande av detaljplanen bedöms kunna ske inom 2 år under förutsättning 

att utrednings- och beslutsprocessen, som detaljplaneförslaget är beroende av, inte drar 

ut på tiden. 

Förstudien är omfattande och kan anses motsvara en bedömning av de kriterier som 

normalt sker inom ramen för förprövning av planbesked. Mer detaljerade frågor om 

projektet utreds i planarbetet.  

Kommunledningskontoret rekommenderar ett positivt planbesked. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-13. 

Begäran om planbesked från Arwidsro för kv Pipfabriken 13 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Pipfabriken 13 upprättas,  

 

att planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen,  

 

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under slutet av 2023,  

 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 32 

 

Deltar ej i beslut 
Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet 

med hänvisning till tidigare ställningstagande i kommunfullmäktige. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Dnr KS 2022/00005 

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från 
Fyrbodal 2022  

Sammanfattning 

Ordföranden Ingemar Samuelsson (S) informerar kommunstyrelsen om att Fyrbodals 

förbundschef har lämnat sin anställning och rekrytering av ny förbundschef kommer 

inledas inom kort. 

 

Rapport lämnas också från arbetet med Skagerraksbanan och det senaste mötet som har 

hållits mellan de samarbetande kommunerna både på den svenska och norska sidan. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr KS 2022/00004 

Information från kommundirektören 2022  

Sammanfattning 

Kommundirektör Malin Krantz informerar översiktligt om läget inom kommunens 

verksamheter mot bakgrund av den stora smittspridningen av covid-19. De gällande 

restriktionerna för kommunens verksamheter har förlängts till och med den sjunde 

februari. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35 Dnr KS 2022/00002 

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning 

I förteckningar daterad 2022-01-18 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å  

kommunstyrelsens vägnar under perioden 2021-12-08—2022-01-18. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-18 

Förteckningar över delegationsbeslut 2022-01-18 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 Dnr KS 2022/00003 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2022 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga förteckning för anmälningsärenden daterad 2021-12-07 till handlingarna. 
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