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BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunstyrelsen 2020-06-17 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2020-06-22 
Anslaget tas ner 2020-07-14 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17  
 

 
Sammanträde Kommunstyrelsen  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, stadshuset, kl.11:00-15:37 med ajourneringar 

kl. 11:50-13:00 och kl.14:30-14:50 
  
Ledamöter Christer Hasslebäck (UP), Ordförande 

Jarmo Uusitalo (MP), 1:e vice ordförande 

Ingemar Samuelsson (S), 2:e vice ordförande 

Mikael Staxäng (M) § 182-206, utgår kl. 15:15 

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) 

Martin Pettersson (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Monica Bang Lindberg (L) för Rolf Jonsson (L) 

Niklas Moe (M) för Mikael Staxäng (M) § 180-181, § 207-211 

Mattias Forseng (SD) för Rolf Carlson (SD) 

  
Ersättare Niklas Moe (M) 

Elving Andersson (C) 

Christina Nilsson (KD), inkommer kl. 13:00 

Kenneth Engelbrektsson (S) 

Annelie Högberg (S) 

Anna-Lena Heydar (S) 
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Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 
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Karna Thomasdotter (MP), deltar på distans 

Kent Andreasson (UP) 

 
Övriga Maria Jacobsson, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen, § 181 

Helena Svernling, utredare, § 185 

Anders Brunberg, avdelningschef, § 180-184 

Ingrid Kennborn, förslagsställare, § 191 

Peter Larsson, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 180 Dnr KS 289389  

Förändring av föredragningslistan 

Sammanfattning 

Ordförande lägger till ärendet Extra sammanträde för kommunstyrelsen 24 juni på 

dagens föredragningslista. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa föredragningslistan med ovan nämnd förändring. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 181 Dnr KS 2020/00261  

Information om Regional utvecklingsstrategi för Västra 
Götaland 2021-2030  

Sammanfattning 

Regionutvecklare Maria Jacobsson, Västra Götalandsregionen, informerar om förslag 

till regional utvecklingsstrategi för Västra Götalandsregionen 2021-2030. 

Den regionala utvecklingsstrategin ska bidra till Västra Götalands utveckling och ska 

revideras under varje mandatperiod. Den beskriver mål och prioriteringar för områden 

där takten i omställningen behöver öka fram till 2030. Den fokuserar på områden som 

utvecklas genom samarbete mellan organisationer och sektorer samt samverkan mellan 

lokal, regional, nationell och internationell nivå. 

Förslaget har sänts ut till regionens kommuner och andra aktörer med sista svarsdag den 

30 september.  

Beslut 

Kommunstyrelsens beslutar 

 

att notera informationen. 
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Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 182 Dnr KS 2020/00228  

Revisionsrapport mars 2020, grundläggande granskning 2019 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har inkommit 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. Revisorerna noterar att ett antal nämnder har en begränsad 

måluppfyllelse i arbetet med kommunfullmäktiges och egna antagna mått. 

Kommunstyrelsen och nämnderna har enligt revisorernas bedömning i allt väsentligt 

säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med riktlinjerna.  

  

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 rekommenderas att tillse att samtliga uppdrag från 

kommunfullmäktige omhändertas samt förbättra måluppfyllelsen av fastställda mått.  

  

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till svar på revisorernas 

rekommendation. Valnämnden har behandlat rapporten och översänt svar till 

revisorerna. Övriga berörda nämnders svar har ännu inte inkommit till 

kommunstyrelsen och behandlas senare.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-04. 

Revisionsrapport mars 2020, grundläggande granskning. 

Följebrev till grundläggande granskning.    

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att som svar på revisorernas rekommendationer lämna kommunledningskontorets 

tjänsteskrivelse, 

  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

  

att godkänna kommunstyrelsens svar till revisorerna, 

  

att godkänna valnämndens svar till revisorerna.    

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 183 Dnr KS 2020/00235  

Förslag från kultur och fritidsnämnden om att avsluta det 
kommunalt arrangerade nyårsfirandet i museiparken från 2020 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i mars att från och med 2020 upphöra med det 

traditionella nyårsfirandet med fyrverkerier, bland annat med hänsyn taget till den kritik 

som inkommit via medborgarförslag. I firandet har också bl.a. ingått tal av 

kommunfullmäktiges ordförande. Nämnden överlåter frågan om tal och annat firande 

till kommunfullmäktige för beslut. 

  

Efter att nämnden meddelat sitt beslut har kommunstyrelsen ingått ett sponsringsavtal 

med Destination Uddevalla innebärande att föreningen ska genomföra ett traditionellt 

nyårsfirande, men med en ljusshow istället för pyroteknik. Avtalet innebär möjlighet för 

en representant för kommunen att hålla tal under kvällen. 

 

Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD), Monica Bang Lindberg (L), Niklas 

Moe (M), Ingemar Samuelsson (S) Elving Andersson (C), David Sahlsten (KD), 

Annelie Högberg (S) och Stefan Skoglund (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-04. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-03-18 § 41. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Att notera informationen till protokollet. 

Propositionsordningar 

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

yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att med ovan förklara ärendet avslutat. 

 

Reservation  

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 
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§ 184 Dnr KS 2020/00388  

Näringslivsfond Corona- för innovation, tillväxt och bibehållen 
välfärd 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har i samverkan med företag, besöksnäring och handelsaktörer, 

inventerat möjliga former för bibehållen hög överlevnad i kommunens bland 

kommunens företag och fortsatta förutsättningar för bibehållna arbeten, intäkter och 

välfärd i samhället. Företagens bidrag till skatteintäkter och att producera arbetstillfällen 

för kommunens medborgare är högt prioriterad också i det politiska arbetet. 

I ovannämnda arbete har kommunledning, politik och tjänstemän, gemensamt 

genomfört ett flertal öppna näringslivdialoger med företag, branschorganisationer och 

relevanta aktörer. 

Dagens rådande Corona läge berör alla och drabbar alla. Samverkan att lösa och att hitta 

nya vägar i svåra tider, kan bara lösas genom ökade initiativ, ökat engagemang och ökad 

samverkan. 

En av de viktigaste styrfunktioner kommunen har, är att bygga incitament till fortsatt 

god näringslivsverksamhet och att bygga förutsättningar att stötta goda initiativ och att 

kunna pröva nya lösningar. Kommunen avser därför att i spåren av ett utsatt och svårt 

nuläge, etablera en näringslivsfond, öppen för alla medborgare, med målet att främja 

näringslivsutveckling. 

Förslaget är att sätta upp en Näringslivsfond Corona på 1 000 000 kr som ska användas 

till nytänkande projekt á 50 000 kr. Syftet är att stimulera näringslivet i Uddevalla 

genom att engagerade medborgare, organisationer, föreningar och näringsliv att bidra 

med idéer som får ett ekonomiskt bidrag till genomförande.  

 

Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) och Kent Andreasson (UP), Martin 

Pettersson (SD), Stefan Skoglund (S), Elving Andersson (C), Camilla Johansson (C) 

yttrar sig i ärendet. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-28 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): återremiss till kommunledningskontoret för att utreda ärendet 

ur bredare perspektiv och sätta fokus på befintliga företag. 

 

Martin Pettersson (SD): Ändringsyrkande: att avsätta 2,5 miljoner kronor till 

näringslivsfonden Corona för att användas enligt tjänsteskrivelsens förslag samt 

följande tilläggsyrkande: 

 

att tilldelade medel per projekt skall vara 100 000 kronor. 

 

Christer Hasslebäck (UP) och David Sahlsten (KD): Bifall till förslaget i handlingarna. 

 

David Höglund Velasquez (V): Bifall till Ingemar Samuelssons (S) yrkande. 
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Forts. § 184 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot Ingemar Samuelssons (S) 

återremissyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla Ingemar Samuelssons (S) 

återremissyrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att utreda ärendet ur bredare 

perspektiv och sätta fokus på befintliga företag. 

  

Reservation 

Sverigedemokraternas, Uddevallapartiets och Kristdemokraternas ledamöter reserverar 

sig mot beslutet till förmån för deras respektive yrkande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 
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§ 185 Dnr KS 306198  

Information om Uddevalla kommuns befolkningsprognos 

Sammanfattning 

Utvecklare Helena Svernling informerar om kommunens senaste befolkningsprognos. 

Ärendet tillställs kommunstyrelsen för beslut i nästkommande ärende. 

 

Jarmo Uusitalo (MP), Martin Pettersson (SD), Niklas Moe (M), Stefan Skoglund (S), 

Camilla Johansson (C), David Höglund Velasquez (V) och Kent Andreasson (UP) yttrar 

sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 
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Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 
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§ 186 Dnr KS 2020/00368  

Befolkningsprognos för Uddevalla kommun 2020 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret gör årligen en prognos över kommunens 

befolkningsutveckling, vilken utgör ett underlag för den kommunala planeringen. 

Befolkningsprognosen 2020 omfattar åren 2020–2029 på kommunnivå och 2020–2024 

på delområdesnivå.  

  

Befolkningsprognosen baserar sig på statistik från Statistiska Centralbyrån, 

uppskattningar om det framtida bostadsbyggandet från kommunledningskontorets 

strateger inom bostadsförsörjning och samhällsplanering, samt 

kommunledningskontorets bedömning av migrationsverkets senaste prognos över antal 

nyanlända. En särskild avstämning är gjord efter att spridningen av covid-19 ökat i 

riket. Kommundirektörens ledningsgrupp har tagit ställning till antagandena och ställt 

sig bakom en övergripande prognosriktning. 

 

Under den kommande tioårsperioden beräknas antalet invånare öka med cirka 4 935 

personer, från 56 703 år 2019 till cirka 61 635 år 2029. Detta motsvarar en total ökning 

på 8,7 %. Fram till och med 2029 väntas kommunen öka sin befolkning med i 

genomsnitt cirka 495 personer per år. Befolkningstillväxten beror till stor del på ett 

positivt flyttnetto. Under de kommande tio åren väntas även fler personer födas än 

avlida varje år. Samtliga åldersgrupper ökar fram till 2029, men det är framförallt barn 

och unga samt äldre som ökar mest procentuellt. 

  

En prognos är alltid förknippad med viss osäkerhet och ska betraktas som en möjlig 

utveckling utifrån vad som är känt vid prognostillfället. Osäkerheten ökar ju längre fram 

i tiden man prognosticerar och utfallet kan bli både lägre och högre än vad prognosen 

förutsett 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-27 

Befolkningsprognos Uddevalla kommun 2020 

Tabellbilaga befolkningsprognos Uddevalla kommun 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att låta befolkningsprognos 2020 utgöra underlag för kommunens planering 
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Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 
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§ 187 Dnr KS 2019/00833  

Särskilt anslag för elitsponsring för Kropps Damer säsongerna 
2020/2021 och 2021/2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun har beslutat om 1 mkr i särskilt anslag för 

elitsponsring enligt kommunstyrelsens beslut 2014-09-24 § 217. Efter avslutad 

handbollssäsong har nu GF Kroppskultur Damlag avancerat och spelar i Allsvenskan 

från och med 2020/2021.  

Sedan tidigare beslut får Hälle IF, Uddevalla Sim och Ljungskile Sportklubb under 

2020 och 2021 del av den extra sponsringen för sina satsningar på svensk och 

internationell elitnivå. 

Kommunledningskontoret har i samråd med kommunstyrelsens ordförande upprättat 

förslag på avtal mellan Uddevalla kommun och föreningen i enlighet med kommunens 

riktlinjer för sponsring. Förslaget innebär att Uddevalla kommun sponsrar GFK Dam 

med 250 000 kronor för säsongen 2020/ 2021 samt med 250 000 kronor för säsongen 

2021/2022. Beredningen, tillika arbetsgruppen, har i sin bedömning tagit del av 

dokumentet med kompletterande kriterier för utökad sponsring av elitidrott. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2014-09-24 § 217  

Avtal mellan Uddevalla kommun och GFK Dam 2020/2021 och 2021/2022 

Avtal mellan Uddevalla kommun och Hälle IF 2020–2021  

Avtal mellan Uddevalla kommun och Uddevalla Sim 2020–2021  

Avtal mellan Uddevalla kommun och Ljungskile Sportklubb 2020–2021  

Riktlinjer för sponsring i Uddevalla kommun, 2005-01-12.  

Kompletterande kriterier för utökad sponsring av elitidrott, 2014-10-17, reviderat 2018-

12-10 Dnr/ 2018/00848 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att föreningen GFK Dam tilldelas elitsponsring enligt ovan för säsongerna 2020/2021 

och 2021/2022 i enlighet med upprättade avtal, 

  

att finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för sponsring samt 

  

att i övrigt godkänna avtalet. 
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§ 188 Dnr KS 2019/00703  

Medborgarförslag från Per Olsson om gång och cykelväg 
mellan Sundsandvik och Rotviksbro 

Sammanfattning 

Per Olsson påtalar att väg 160 mellan Sundsandvik och Rotviksbro är mycket starkt 

trafikerad och har ingen vägren. Boende och besökande efterfrågar att tryggt färdas till 

fots eller cykel utmed denna vägsträcka. Flera olyckor och incidenter har inträffat. 

Samtliga 3 vägföreningar och de båda campingplatserna i anslutning till denna sträcka 

står bakom medborgarförslaget och vill att en GC-väg snarast anläggs. 
  

Västra Götalandsregionen har ett ansvar utveckling av de statliga vägarna i länet. I den 

regionala planen för infrastrukturen har även anslagits medel för utbyggnad av gång- 

och cykelbanor längs det statliga vägnätet. Kommunerna får lämna förslag på vägar där 

man anser att det behöver tillskapas bättre gång- och cykelmöjligheter. Förutsättningen 

är att kommunen är villig att medfinansiera kostnaden med 50 %.  

  

Uddevalla kommun har med utgångspunkt i regionens och kommunens egen 

cykelstrategi inventerat och sammanställt tänkbara objekt för ansökan ur den s.k. 

cykelpotten. Då utbyggnadsbehovet av GC-vägar är mycket stort och kostar mycket 

pengar måste kommunen prioritera de objekt som är mest angelägna. Väg 160, delen 

Sundsandvik-Rotviksbro, har funnits med bland de objekt kommunen övervägt för sin 

ansökan till Västra Götalandsregionen. Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-18 vilka 

objekt som skulle ingå i ansökan. Västra Götalandsregionen kommer utifrån 

kommunernas förslag att besluta om vilka gång- och cykelvägar som ska byggas under 

perioden 2022–2025. 

 

Jarmo Uusitalo (MP) och Kent Andreasson (UP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-26. 

Medborgarförslag jämte bilaga från Per Olsson, 2019-09-27. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse 

medborgarförslaget besvarat.   
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§ 189 Dnr KS 2019/00558  

Medborgarförslag från Hans Niklasson angående åtgärder 
längs med väg 697 för att främja cykling 

Sammanfattning 

Hans Niklasson påtalar att det skett en markant ökning av trafiken på väg 697, främst 

tung trafik, vilket inneburit att cykelpendling mellan Uddevalla och Trollhättan 

försvårats märkbart. Bästa alternativet för både miljö, cykelfrämjande och turism hade 

varit att smalna vägbanorna något och lägga en cementrefug som delat vägen något för 

cykelbanan och sänkt hastigheten till 70. 

  

Västra Götalandsregionen har ett ansvar utveckling av de statliga vägarna i länet. I den 

regionala planen för infrastrukturen har även anslagits medel för utbyggnad av gång- 

och cykelbanor längs det statliga vägnätet. Kommunerna får lämna förslag på vägar där 

man anser att det behöver tillskapas bättre gång- och cykelmöjligheter. Förutsättningen 

är att kommunen är villig att medfinansiera kostnaden med 50 %.  

  

Uddevalla kommun har med utgångspunkt i regionens och kommunens egen 

cykelstrategi inventerat och sammanställt tänkbara objekt för ansökan ur den s.k. 

cykelpotten. Då utbyggnadsbehovet av GC-vägar är mycket stort och också kostar 

mycket pengar, måste kommunen prioritera objekt som är mest angelägna. Väg 697 har 

funnits med bland de objekt kommunen övervägt för sin ansökan till Västra 

Götalandsregionen. Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-18 vilka objekt som skulle 

ingå i ansökan. Västra Götalandsregionen kommer utifrån kommunernas förslag att 

besluta om vilka gång- och cykelvägar som ska byggas under perioden 2022–2025.   

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-26. 

Medborgarförslag från Hans Niklasson, 2019-07-25. 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse 

medborgarförslaget besvarat.   
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Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 
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§ 190 Dnr KS 2019/00547  

Medborgarförslag från Anna Svensson om sänkt hastighet på 
Uddevallavägen och del av Vällebergsvägen i Ljungskile 

Sammanfattning 

Anna Svensson önskar att hastigheten på Uddevallavägen genom Ljungskile sänks till 

50 km/h på hela sträckan Aröds korsväg i norr till avfarten mot Hälle i söder. Hastig-

hetsbegränsning till 50 sker idag först när man passerat genom halva Ljungskile 

centrum i höjd med busstationen. Under senare år har det byggts bostäder samt en 

förskola i Kärr och det vistas numera många barn i området. Att då ha en hastighets-

begränsning på 70 upplevs farligt. Dessutom har tung trafik såsom långtradare ökat 

längst den aktuella vägsträckan vilket gör att säkerheten för barnen försämrats 

ytterligare. Med en hastighetsbegränsning på 50 skulle förhoppningsvis denna tunga 

trafik hålla sig till E6. 

Väg 680 genom Ljungskile är en statlig väg och Trafikverket är väghållare och ansvarig 

för trafiksäkerhet och åtgärder på vägen. Kommunen ansvarar för gator och vägar inom 

tättbebyggda områden. Hastighetsreglering styrs av trafikförordningen (1998:1276). 

Generellt gäller den s.k. bashastigheten (70 km/h) utanför tättbebyggt område. 
Ansvaret läggs enligt förordningen i hög grad på föraren att anpassa hastigheten 
till vad trafiksäkerheten kräver. Enligt Trafikförordningen (10 kap. lokala 

trafikföreskrifter) kan dock begränsning till lägre hastighet meddelas om det är 

motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön. Länsstyrelsen 

är den myndighet som får besluta om sänkning av en hastighetsgräns utanför 

tättbebyggt område. Kommunen kan besluta om lokala trafikföreskrifter inom 

tättbebyggt område och för vägar utom tättbebyggt område bara om kommunen är 

väghållare. Förslaget om hastighetssänkning på väg 680 i Ljungskile måste därför 

ställas till Länsstyrelsen som i detta fall kan besluta om lokala trafikföreskrifter. 

Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-26. 

Medborgarförslag från Anna Svensson, 2019-07-16. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Bifall till förslaget i handlingarna med följande tillägg: Att ge 

den kommunala förvaltningen i uppdrag att tillskriva länsstyrelsen en begäran om sänkt 

hastighet på del av väg 680. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen 

bifalla det. Ordförande ställer därefter proposition på Martin Petterssons (SD) 

tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla det. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 190 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse 

medborgarförslaget besvarat, 

 

att ge den kommunala förvaltningen i uppdrag att tillskriva länsstyrelsen en begäran om 

sänkt hastighet på del av väg 680. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 191 Dnr KS 2019/00857  

Medborgarförslag från Ingrid Kennborn om väg 167, gång och 
cykelväg mellan Grinneröd, korsvägen vid kyrkan och Ström i 
Lilla Edets kommun 

Sammanfattning 

Ingrid Kennborn framför att boende i Grinneröds socken vill kunna ta sig fram med 

cykel eller promenera längre sträckor på väg 167. Det är farligt att cykla och gå på 

denna väg då den är smal och trafikeras av stora lastbilar/långtradare samt personbilar 

mellan E45 och E6, inte bara morgon och eftermiddag utan även hela dagen. Den tunga 

trafiken till bl.a. grustagen ökar allt mer. Det är därför förenat med livsfara att cykla 

eller gå på väg 167 och invånarna vill snarast få en gång och cykelväg mellan 

Grinneröds korsväg och Ström i Lilla Edet.  
  

Västra Götalandsregionen har ett ansvar utveckling av de statliga vägarna i länet. I den 

regionala planen för infrastrukturen har även anslagits medel för utbyggnad av gång- 

och cykelbanor längs det statliga vägnätet. Kommunerna får lämna förslag på vägar där 

man anser att det behöver tillskapas bättre gång- och cykelmöjligheter. Förutsättningen 

är att kommunen är villig att medfinansiera kostnaden med 50 %.  

  

Kommun har med utgångspunkt i regionens och kommunens egen cykelstrategi 

inventerat och sammanställt tänkbara objekt för ansökan ur den s.k. cykelpotten. Då 

utbyggnadsbehovet av GC-vägar är mycket stort och kostar mycket pengar, måste 

kommunen prioritera de objekt som är mest angelägna. Väg 167, delen Grinneröd-

Backamo, har funnits med bland de objekt kommunen övervägt för sin ansökan till 

Västra Götalandsregionen. Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-18 vilka objekt som 

skulle ingå i ansökan. Västra Götalandsregionen kommer utifrån kommunernas förslag 

att besluta om vilka gång- och cykelvägar som ska byggas under perioden 2022–2025. 

  

Förslagsställaren Ingrid Kennborn närvarar under sammanträdet och yttrar sig över 

medborgarförslaget och kommunledningskontorets förslag till beslut. 

 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), Ingemar Samuelsson (S) och Camilla Johansson (C), 

Martin Pettersson (SD) och Jarmo Uusitalo (MP), Stefan Skoglund (S), Ingemar 

Samuelsson (S), Kenneth Engelbrektsson (S), David Sahlsten (KD) och 

Mikael Staxäng (M) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-26. 

Medborgarförslag jämte bilaga från Ingrid Kennborn, 2019-09-27. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 191 

Yrkanden 

Stefan Skoglund (S): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse 

medborgarförslaget besvarat.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 192 Dnr KS 2020/00387  

Utveckling av vandringsleder och framtida skyddsformer 
Majoreberg 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har under en längre tid diskuterat att bilda ett naturreservat på fastigheten 

Trollgil 1:3 med flera, Majoreberg, i Uddevalla kommun. Marken är till större delen 

privatägd men Uddevalla kommun äger en mindre del. Uddevalla kommun har varit 

positiva till ett skydd för området så länge det inte blir en konflikt med kommunens 

översiktsplan, bland annat med två eventuella kommande vägar och utveckling av 

järnväg.  

  

Ärendet är nu åter uppe för diskussion och markägarna har ett önskemål om ett aktivt 

samarbete med Uddevalla kommun, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen för att skydda 

området. Markägarna har också lyft frågan om att tillsammans med dessa parter anlägga 

en vandringsled genom området.  

  

Uddevalla kommun är positiva till att det anläggs vandringsleder för allmänheten. Det 

är en stor efterfrågan på rundslingor, särskilt tätortsnära och särskilt nu i ”corona” tider, 

och en led i området vore väldigt positivt för såväl närboende som besökare till 

kommunen.  

  

Uddevalla kommun håller med markägarna om att arbetet med att skapa leden görs med 

fördel i projektform exempelvis via Leader eller liknande. Avdelningen för Hållbar 

tillväxt har lång erfarenhet av att söka projektmedel och förslagsvis inleds arbetet med 

vandringsleden genom att undersöka vart man kan söka medel för att anlägga en 

vandringsled. Från Uddevalla kommun föreslås att det bildas en arbetsgrupp som 

förutom representanter från avdelningen för Hållbar tillväxt också består av 

kommunekologer, reservatsförvaltare och representant/er från Kultur och fritid. 

Markägarna har uttryckt önskemål att ta en aktiv roll i arbetsgruppen och planerar bidra 

med 500tkr i byggandet av leden. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen blir viktiga 

bollplank i framtagandet av leden.  

  

Arbetet med att skapa en vandringsled bedöms kunna startas omgående. Det är ett 

arbete som bedöms ingå till största delen i den ordinarie verksamheten. Uddevalla 

kommun föreslås som sammankallande för denna arbetsgrupp. 

  

Området i frågan har mycket höga värden. En beskrivning av områdets naturvärden 

beskrivs nedan i ärendebeskrivningen. Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen, kommunen 

samt markägarna är överens om att området ska skyddas. Olika sätt att skydda området 

har diskuterats och även om området ska skyddas av kommunen eller av Länsstyrelsen. 

De skydd som framförallt diskuterats är naturvårdsavtal och naturreservat. Markägarna 

har uttryck en stark önskan om att teckna naturvårdsavtal med kommunen. Uddevalla 

kommun avser se över formerna för ett naturvårdsavtal. Innan beslut om naturvårdsavtal 

tas måste de ekonomiska möjligheterna utredas. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 192 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-27. 

Karta med förslag till gränser för naturreservat/naturavtal. 

Karta över områdets naturvärden. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna informationen. 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 193 Dnr KS 2020/00301  

Rapportering av kommunstyrelsens 
informationssäkerhetsarbete 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska kommunens 

dataskyddsombud halvårsvis rapportera till nämnden om dess 

informationssäkerhetsarbete. Dataskyddsombudet ansvarar för att granska nämndernas 

informationssäkerhetsarbete med fokus på efterlevnaden av dataskyddsförordningen.  

  

I rapport daterad 2020-05-26 redogör dataskyddsombudet för de brister och 

förbättringsarbete inom nämndens verksamhet som har observerats sedan föregående 

rapportering. 

 

Karna Thomasdotter (MP) och Jarmo Uusitalo (MP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-26 

Dataskyddsombudets rapport, 2020-05-26 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna rapporten. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 194 Dnr KS 2020/00313  

Svar på remiss från Socialdepartementet om Hälso- och 
sjukvård i det civila försvaret SOU 2020:23 

Sammanfattning 

Socialdepartementet har inkommit med remiss Hälso- och sjukvård i det civila 

försvaret. Uddevalla kommun erbjuds lämna synpunkter.  

 

Regeringen beslutade den 9 augusti 2018 att tillkalla en särskild utredare för att göra en 

översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i 

fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga 

att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas. Föreliggande remiss är ett 

delbetänkande. 

 

Utredningen tar fasta på det glapp som infunnit sig mellan den tidigare 

krigsorganisationen och det nuvarande läget. Kopplingen mellan vardagskriser är 

tydliggjord men de faktum att staten idag detaljstyr hur kommunala risk och 

sårbarhetsanalyser ska genomföras innebär att dom lätt reduceras i användbarhet och 

istället blir enbart en arbetsuppgift, utan eget värde.  

 

Kommunens säkerhetschef har tagit fram ett förslag till yttrande med bl.a. synpunkterna 

att mycket av den planering som beskrivs i utredningen redan genomförs i kommuner. 

Detta sker på vitt olika sätt eftersom kommunerna är mycket olika till sin demografi 

eller ekonomiska sammansättning. Uppfattningar om att staten eller länsstyrelsen 

initierar eller utvecklar kommunernas arbete är förhållandevis överdrivet eftersom de 

flesta kommuner hade en risk och sårbarhetsanalys, en krisledningsplan och ett 

beredskapsförråd långt innan lagen om extraordinära händelser ens blev aktuellt. Det 

största problemet med dessa punkter kom när MSB eller dess föregångare gavs 

uppdraget att utveckla verksamheter dom inte känner där dagens säkerhetschefer och 

säkerhetssamordnare förvandlades från att vara operativ planerare till att vara 

administrativa rapporterare, experter på att tolka text, men som inte hinner göra verkligt 

planeringsarbete.  

 

Uddevalla kommun delar i huvuddrag utredningens slutsatser med tillägget att planering 

måste ha lokal förankring avseende behov, svårigheter och organisationers inneboende 

kompetens.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-08. 

Förslag till yttrande 2020-06-08. 

Remiss från Socialdepartementet om Hälso- och sjukvård i det civila försvaret SOU 

2020:23. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 194 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att som svar på remissen lämna yttrande daterat 2020-06-08. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 195 Dnr KS 2020/00201  

Svar på remiss av Hållbara resor i Västra Götaland, 
trafikförsörjningsprogram 2021-2025  

Sammanfattning 

Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för 

kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland. Programmet revideras varje 

mandatperiod och nu föreliggande förslag för 2021-2025 är en mindre revidering från 

tidigare program med fokus på långsiktiga mål och strategier. Programmet utgör 

grunden för kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik och för regionens 

samverkan med kommunerna. 

  

Synpunkter på trafikförsörjningsprogrammet lämnas till kommunalförbundet Fyrbodal. 

Beslutsunderlag 

Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2020-06-02 § 49 

Följebrev från kollektivtrafiknämnden, Västra Götaland 2020-02-28.  

Remissversion av Hållbara resor i Västra Götaland,. 

Trafikförsörjningsprogram 2021-2025, februari 2020. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse från 2020-05-22 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att som svar på remiss av Hållbara resor i Västra Götaland, regionalt 

trafikförsörjningsprogram 2021-2025 anta kommunledningskontorets yttrande i 

tjänsteskrivelse daterad 2020-05-22 som sitt eget. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 196 Dnr KS 2020/00202  

Svar på remiss av Målbild tåg 2028 inklusive storregional 
busstrafik   

Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen vill utveckla tågtrafiken mot målen i den tidigare antagna 

Målbild Tåg 2035. Den nu framtagna utredningen Målbild Tåg 2028 inkl storregional 

busstrafik syftar till att konkretisera utvecklingsstegen för att uppnå målet om att 

tredubbla tågresandet till 2035. Utredningen lägger fokus vid genomförbarhet och 

utgångspunkten är dagens infrastruktur. För varje regionalt stråk föreslås ett bästa 

alternativ sett till antal resande, ekonomi och genomförbarhet.  

  

Kommunens yttrande ska lämnas till kommunalförbundet Fyrbodal. 

  

Beslutsunderlag 

Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2020-06-02 § 50 

Följebrev Målbild Tåg 2028 inkl. storregional busstrafik, 2020-02-28 

Remissversion huvudrapport Målbild Tåg 2028. 

Val av huvudalternativ per bana, Trivector 2020-02-04. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-22. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att som svar på remiss av Målbild Tåg 2028 inkl storregional busstrafik anta 

kommunledningskontorets yttrande i tjänsteskrivelse daterad 2020-05-22 som sitt eget.  

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 197 Dnr KS 2020/00203  

Svar på utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafiken i 
Västra Götaland  

Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. För att 

kollektivtrafiken ska kunna utvecklas i enlighet med antagna mål krävs dock att 

regionen och dess kommuner strävar i samma riktning och samverkar. Regionen vill att 

kommunerna ska ta aktiv del i planering och utveckling av kollektivtrafiken för att 

åstadkomma maximal nytta och effekt av de resurser som satsas på kollektivtrafiken. 

  

Samverkansformerna för kollektivtrafiken i Västra Götaland antogs år 2011 när 

kollektivtrafikansvaret fördes över till Västra Götalandsregionen. Samverkansformerna 

utvärderades 2013 och resulterade i en åtgärdslista för att stärka dialog och samverkan. 

Beredningen flr hållbar utveckling har beslutat att en ny utvärdering ska genomföras 

senast 2020. Kommunernas synpunkter ska lämnas till respektive kommunalförbund.  

  

  

Beslutsunderlag 

Samhällsplaneringsutskottets protokoll 2020-06-02 § 51 

Kollektivtrafiknämndens följebrev utvärdering av ”Samverkansformer kring 

kollektivtrafik i Västra Götaland” 2020-02-28. 

Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland, rev 2017. 

Förslag till åtgärder för att stärka dialog och samverkan mellan kollektivtrafiknämnden, 

Västtrafik och kommunerna, 2014. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-22 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att som svar på kollektivtrafiknämndens utvärdering av samverkansformer för 

kollektivtrafik anta kommunledningskontorets synpunkter i tjänsteskrivelse daterad 

2020-05-22 som sina egna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 198 Dnr KS 2020/00255  

Begäran om planbesked berörande fastigheterna Högås-Sund 
1:78 och Högås-Sund 1:21 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Högås-Sund 1:78 och 1:21 har inkommit med begäran om 

planbesked. Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger bostäder. 

Sökanden vill planlägga för totalt 13 stycken bostäder, 8 stycken på Högås-Sund 1:78 

och 5 stycken på Högås-Sund 1:21. 

 

Kommunen kan konstatera att det finns ett öppnat detaljplaneärende sedan 2005. 

Planavtal skrevs dock aldrig under och ärendet har varit pausat sedan dess. Om området 

är aktuellt att prövas för en ny detaljplan behövs ett beslut i kommunstyrelsen. 
Området omfattas av Översiktsplan för Uddevalla kommun 2010 (ÖP). Området 

redovisas i Översiktsplanen som ett av de utpekade områden i kommunen med 

möjlighet till förtätning. Ansökan följer därmed Översiktsplanens intentioner. 

Västvatten uppger att kapacitet för både dricksvatten och spillvatten finns i området. 

Västvatten uppger att de föreslagna byggnaderna i nordöst behöver ses över då de är 

placerade rakt ovanpå kommunala vatten- och spillvattenledningar med tillhörande 

ledningsrätt (1485K-98/90). Ingen byggnation får ske inom rättighetsområdet och vid 

eventuellt positivt besked, får anslutningsmöjligheter studeras vidare.  

  

Området berörs i dagsläget inte av strandskydd. Dock ligger delar av området inom 100 

meter från strand. Det behöver utredas om strandskydd kan förväntas infalla över 

området. Om strandskydd inträder bedöms det vara olämpligt att ta med området, eller 

delar av området, i en ny detaljplan.  

 

Beslutsunderlag 

Samhällsplaneringsutskottets protokoll 2020-06-02 § 48 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020–05–15 

Begäran om planbesked berörande Högås-Sund 1:78 och 1:21, Bilaga 1. 

Avstyckningsplan, Bilaga 2. 

Fornlämning, Bilaga 3. 

Förprövningsrapport Högås-Sund 1:78 och 1:21, Bilaga 4. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna att detaljplaneförslag för fastigheterna Högås-Sund 1:78 och 1:21 

upprättas, 

 

att planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 

samhällsbyggnadsförvaltningen, 

 

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2023 samt 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 198 

 

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

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 199 Dnr KS 2019/00866  

Samhällsbyggnadsnämndens ansökan ur 
effektiviseringsfonden 2020, implementering av digitalt system 
för båtplatsuthyrning 

Sammanfattning 

Budgetbeslutet för 2020 innehåller en effektiviseringsfond som har till syfte att 

finansiera kostnader som leder till att kostnadsminskningar kan ske framåt.   

Det är möjligt att ansöka om medel ur denna fond för åtgärder som skall leda till att 

behovet av kommunbidrag minskar framöver. Detta för att främja möjliga 

effektiviseringar som har inledande kostnader som annars inte kan finansieras inom den 

befintliga budgeten för nämnden. Projekt som har en kort återbetalningstid för insatsen 

kommer att prioriteras vid beslut om medel.   

Ansökningar har nu kommit in för beslut om tilldelning av medel från 

effektiviseringsfonden för nedanstående projekt. Ansökningarna ska i enlighet med 

beslutad process gå via kommundirektörens ledningsgrupp och ekonomiutskottet för 

beslut i kommunstyrelsen. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en ansökan till effektiviseringsfonden.  

Ansökan avser implementering av digitalt system för båtplatsuthyrning, till en kostnad 

av 45 tkr.  

Beslutsunderlag 

Ekonomiutskottets protokoll, 2020-06-02 § 33 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-02. 

Samhällbyggnadsförvaltningens ansökan 2020-03-25, dnr SBN 2020/00245 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att bevilja samhällsbyggnadsnämnden 45 tkr för 2020 ur effektiviseringsfonden. 

  
  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 200 Dnr KS 2020/00245  

Begäran om planbesked berörande Ammenäs 1:389 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen valde att återremittera ansökan om planbesked för dialog med 

sökanden om att undanta den östra delen från planbeskedansökan. 

  

Ansvarig handläggare har kommit överens med sökanden om att skriftligen avsäga sig 

planbesked för nämnda östra område. 

På samma sätt återstår begäran om planbesked för den västra delen, enligt tidigare 

ansökan och enligt beslut återremiss. 

  

Ansökan om planbeskedet har nu inga eventuella inneboende svårigheter avseende 

jordbruksmark, vilket borde göra beslutsprocessen och ett positivt planbesked möjligt. 

 

Kenneth Engelbrektsson (S) yttrar sig i ärendet. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-06-03 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-05-27 § 166 

Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2020-05-05 § 33 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-04-20 

Inkommen begäran från sökande att undanta östra delen från planbeskedet 

Karta fastighetsområde 

Begäran om planbesked berörande Ammenäs 1:389, Bilaga 1 

Detaljplan 1485K-P2002/11, se bilaga 2 

Förprövningsrapport Ammenäs 1:389, Bilaga 3  

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna ansökan för upprättande av planavtal för västra delen av fastighet 

Ammenäs 1:389, 

 

att godkänna att detaljplanen för fastigheten Ammenäs 1:389, västra delen, upprättas, 

 

att planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

 

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2024 samt 

 

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

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 201 Dnr KS 2020/00400  

Granskningsyttrande rörande detaljplaneförslag för Restenäs 2 
m.fl. 

Sammanfattning 

Ett förslag till detaljplan för Restenäs 2 m.fl, Uddevalla är utställd för granskning under 

tiden 2020-06-03 till 2020-06-24. Kommunledningskontoret har fått planförslaget för 

yttrande. 

Planområdet är beläget ca 3,5 kilometer norr om Ljungskile, tillfart sker från E6:an 

vidare in på väg 675. Planområdets areal uppgår till ca 14 000 kvm. Detaljplanens syfte 

är att pröva en höjning av byggrätten för att möjliggöra åretruntboende. Detaljplanen 

stämmer överens med gällande översiktsplan. Tidigare synpunkter på planförslaget har 

beaktats i samrådsskedet. Kommunledningskontoret gör bedömningen att planförslaget 

ska lämnas utan erinran. 

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning från samhällsbyggnadsnämnden tillhörande granskningsyttrande om 

detaljplan för Restenäs 2 m.fl. 

Plankarta från samhällsbyggnadsnämnden tillhörande granskningsyttrande om 

detaljplan för Restenäs 2 m.fl. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-05. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att förslaget till detaljplan för Restenäs 2 m.fl som är utställd för granskning ska lämnas 

utan erinran. 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 202 Dnr KS 2020/00401  

Granskningsyttrande rörande detaljplaneförslag för Resteröds-
Strand 3:1 m.fl. 

Sammanfattning 

Ett förslag till detaljplan för Resteröds-Strand 3:1 m fl. Strandskogen, Uddevalla är 

utställd för granskning under tiden 2020-06-03 – 2020-06-24.  

  

Planområdet är beläget ca 1,5 mil söder om Uddevalla centrum, tillfart sker från E6:an 

vidare in på väg 675. Planområdets areal uppgår till ca 10 hektar. Syftet med 

detaljplanearbetet är att pröva lämpligheten till större byggrätter för fastigheterna inom 

området nu när området anslutits till det kommunala vatten- och spillvattennätet. 

Byggnadsplanen var ursprungligen avsedd för fritidshus och området har delvis 

permanentats. Upprättande av ny detaljplan är ett led i genomförandet av planering för 

kustnära boende, enligt riktlinjer som anges i översiktsplan ÖP 2010. Tidigare 

synpunkter ha behandlats i samrådsskedet. 

  

Kommunledningskontoret gör bedömningen att planförslaget kan lämnas utan erinran. 

Beslutsunderlag 

Plankarta från samhällsbyggnadsnämnden tillhörande granskningsyttrande rörande 

detaljplan för Resteröds-Strand 3:1 m.fl. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-05. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att förslaget till detaljplan för Resteröds-Strand 3:1 m.fl som är utställd för granskning 

ska lämnas utan erinran. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 203 Dnr KS 2020/00406  

Granskningsyttrande rörande upphävande av detaljplan för 
Stadskärnan 1:295 

Sammanfattning 

Planområdet är beläget i centrala staden strax öster om Uddevalla centralstation och 

omfattar cirka 0,9 hektar. Syftet med upphävandet är att upphäva del av detaljplanen för 

Stadskärnan 1:295. Detta för att säkerställa att områdets utveckling på kort och lång sikt 

går i linje med översiktsplanens intentioner och därmed skapa förutsättningar att 

utveckla centrala staden.  

  

Inom området för upphävande av detaljplan finns verksamheter med bland annat 

bilservice och en kulturförening. Nuvarande detaljplan medger byggrätter som upphör 

att gälla för den berörda fastigheten. Avsikten är att undvika investeringar som inte 

följer översiktsplanen och sedan sannolikt måste lösas in och rivas. Upphävandet 

bedöms underlätta förändrad markanvändning och syftar till att säkerställa 

stadsutvecklingen enligt översiktsplanen. Planer finns för ett resecentrum i området. 

  

Kommunledningskontoret bedömer att det inte finns något att erinra planförslaget. 

Beslutsunderlag 

Plankarta tillhörande granskningshandlingar rörande upphävande av detaljplan för 

Stadskärnan 1:295. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-05. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att lämna granskning av planförslaget rörande upphävande av detaljplan för 

Stadskärnan 1:295 utan erinran. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 204 Dnr KS 2020/00383  

Hantering av medel för Idéburet offentligt partnerskap 

Sammanfattning 

ÖK Idé utgör en samverkansplattform mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor i 

Uddevalla och är en överenskommelse där vi möts som jämbördiga parter med olika 

roller. ÖK idé antogs av kommunfullmäktige 2017-05-10. IOP är en av flera 

samverkansmodeller mellan idéburen sektor och kommunen. Ett IOP är mitt emellan 

normerade bidrag och upphandling som innebär att den idéburna organisationen bidrar 

till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen ger utrymme för, men 

som inte bygger på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt. I december 2019 

beslutades att kommunstyrelsen ska besluta i samtliga ärenden som innebär ingående av 

IOP och om att avsätta 5 miljoner ur effektiviseringsfonden för IOP under 2020.  

  

För att ÖK Idé ska vara den plattform som håller ihop och utvecklar vårt samarbete med 

idéburen sektor, inklusive hantering av IOP:er, behöver helheten, ÖK Idés, resurser 

förstärkas och säkras.   

  

IOP:er bör vara långsiktiga och är ofta tidskrävande att ta fram. Samtidigt pågår en 

pandemi där samverkan och snabba insatser skulle kunna mildra dess konsekvenser. 

Coronapandemin innebär stora påfrestningar för samhället och för vår befolkning. 

Idéburen sektor har genom ÖK Idé meddelat att de ställer sig till förfogande att aktivt 

arbeta för att mildra konsekvenserna av corona tillsammans med kommunen. För att 

detta ska bli effektivt behöver kommunen tillsammans med idéburen sektor identifiera 

de största behoven och prioritera de viktigaste insatserna, samt resurssätta detta. För att 

möjliggöra denna samverkan och direkta insatser föreslås att de medel som 

kommunstyrelsen avsatt för IOP:er får lov att användas även till detta, samt att i 

flerårsplan 2021-2023 avsätta medel för samverkan med idéburen sektor. 

  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet behandlade ärendet 2020-06-03 och lämnade 

ärendet utan ställningstagande. Vid påföljande beredning i kommunstyrelsens presidium 

bestämdes om en omformulering av den del av förslaget som berör budgetprocessen 

innebärande att frågan ska ”hanteras i budgetprocessen” istället för att ”föreslå 

kommunfullmäktige att avsätta medel”. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2020-06-03 § 28 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-09. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att delar av de medel som avsatts för IOP:er också kan användas som resurs för 

samordning, utbildning och administration av ÖK idé, inklusive att finansiera en 

processledare för idéburen sektor på samma procent som kommunens processledare, 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 204 

 

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, 

 

att frågan om medel för samverkan med idéburen sektor ska hanteras i processen inför 

flerårsplan 2021-2023. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 205 Dnr KS 2020/00381  

Idéburet Offentligt partnerskap, IOP, mellan Uddevalla kommun 
och föreningen Frivilligcentrum 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i flerårsplanen för 2019–2021 gett nämnderna i uppdrag att 

arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och att träffa fler överenskommelser om 

idéburet offentligt partnerskap. I december 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om att 

under år 2020 avsätta 5 mkr ur effektiviseringsfonden för idéburna offentliga 

partnerskap. Vid samma period beslutade kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ska 

besluta om samtliga ärenden som innebär ingående av idéburna offentliga partnerskap 

(IOP).  

  

Frivilligcentrum har inkommit med initiativ till Uddevalla kommun om samverkan mot 

ofrivillig ensamhet. Frivilligcentrum är en deltagarstyrd arena som erbjuder sina 

deltagare olika former av gemenskap genom sitt mötescafé, sin gruppverksamhet och 

möjligheten att bli volontär.  

  

Socialnämnden har som övergripande strategi att sträva efter att åstadkomma breda 

politiska överenskommelser i långsiktigt strategiska frågor samt öka samarbetet med 

civilsamhället till exempel genom gemensamt förebyggande arbete. Kommunen ser 

Frivilligcentrums deltagarstyrda verksamhet som ett viktigt komplement till 

kommunens egna verksamheter då Frivilligcentrum vänder sig till en målgrupp som 

kommunen har svårt att nå, i ett skede där förebyggande och främjande insatser kan ha 

stor effekt genom att förhindra ytterligare ohälsa och utanförskap, och kan därmed bidra 

till minskade kostnader i kommunens verksamheter och inom hälso- och sjukvården. 

Detta ligger till grund för en överenskommelse om IOP som har arbetats fram. 

  

Då kommunen bara avsatt medel för IOP till och med 2020-12-31, kan vi i nuläget inte 

föreslå en avtalsperiod som sträcker sig längre än så, trots att IOP som form som regel 

syftar till långsiktiga överenskommelser. Finns ekonomiska förutsättningar även för 

2021 kan överenskommelsen med frivilligcentrum förlängas med 12 månader enligt 

överenskommelsen. 

  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet behandlade ärendet 2020-06-03 och lämnade 

ärendet utan ställningstagande. Vid påföljande beredning i kommunstyrelsens presidium 

bestämdes om en omformulering av den del av förslaget som berör framtida 

finansiering, innebärande att frågan ska ”hanteras i budgetprocessen” istället för att 

”föreslå kommunfullmäktige att avsätta 300 tkr för förlängning av överenskommelsen”. 

 

Camilla Johansson (C), Stefan Skoglund (S), David Höglund Velasquez (V), Martin 

Petterssons (SD) och Monica Bang Lindberg (L) yttrar sig i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 205 

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2020-06-03 § 27 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-09. 

Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap mellan föreningen 

Frivilligcentrum och Uddevalla kommun 2020-06-01. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09. 

ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla 

kommun. 

Frivilligcentrums initiativ till samverkan genom IOP. 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C): Bifall till förslaget i handlingarna med ändring av den 

föreslagna första beslutssatsen till följande: Att ingå överenskommelse med Föreningen 

Frivilligcentrum om ett IOP, idéburet offentligt partnerskap avseende utvecklingsdelen i 

förslaget till avtalet. 

 

Stefan Skoglund (S), Monica Bang Lindberg (L) och David Höglund Velasquez (V): 

Bifall till Camilla Johanssons (C) ändringsyrkande 

Propositionsordningar 

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

ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla det. 

Beslut 

  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ingå överenskommelse med Föreningen Frivilligcentrum om ett idéburet offentligt 

partnerskap avseende utvecklingsdelen i förslaget till avtalet, 

 

att kommunen utbetalar 150 tkr under 2020 till föreningen Frivilligcentrum, 

 

att finansiering för 2020 sker genom de 5 mkr som finns avsatta för idéburna offentliga 

partnerskap, 

 

att frågan om medel för förlängning av överenskommelsen ska hanteras i processen 

inför flerårsplan 2021-2023.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 206 Dnr KS 2020/00386  

Förädlande av Överenskommelse Idéburen sektor - ÖK Idé 

Sammanfattning 

Överenskommelsen beskrivs via ett idédokument med olika principer för all slags 

samverkan mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor, samt 8 åtaganden för 

idéburen sektor och 11 åtaganden för kommunen. ÖK idé lanserades och blev möjlig för 

föreningar att ansluta sig till i september 2017. Därefter har arbetet koncentrerats kring 

de åtaganden som finns i ÖK idé. IOP initiativ och arbetet med processåtagandet växer. 

Processen, tjänsteskrivelser och nulägesbeskrivningar har presenterats vid särskilda 

uppföljningstillfällen mm.  

  

Sammanfattningsvis så finns det ett antal bärande utmaningar, dessa är främst: 

  

1. Finansiering och resurser enligt åtagandena i ÖK idé behöver säkras/ 

förstärkas beroende på ambitionsnivå och ökade behov av processer 

kring IOP, 

2. Oklarheter i organisationen och organisering behöver förtydligas, 

förädlad styrning, 

3. Kompetens behöver byggas och säkras för att möjliggöra fler IOP:er 

enligt politikens vilja. 

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2020-06-03 § 29 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-26. 

Tjänsteskrivelse AIU 2020/00047. 

Tjänsteskrivelse KS 2019/00303. 

Tjänsteskrivelse KS 2019/00808. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslaget till arbetsordning enligt tjänsteskrivelsens förslag, 

att göra en översyn av resurser och organisering för att hantera hela Ök idéprocessen, 

att för innevarande mandatperiod, utse Arbetsmarknad och Intergrationsutskottet som 

styrgrupp. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 207 Dnr KS 2020/00005  

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från 
Fyrbodal 2020 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Christer Hasslebäck (UP) informerar om att nästa 

direktionsmöte för Fyrbodal kommer äga rum den 18 juni. 

 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Ingemar Samuelsson (S) informerar om 

samverkan för utvecklingen av järnväg i Bohuslän. Tanum, Orust och Tjörn har beslutat 

att inte ingå i den gemensamma avsiktsförklaringen att bilda ett gemensamt konsortium 

för att driva frågan. 

 

Kontakt med de norska gränskommunerna har etablerats i frågan. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 208 Dnr KS 2020/00004  

Information från kommundirektören 2020 

Sammanfattning 

Kommundirektör Peter Larsson informerar om följande. 

 

• Status för arbetet med ny förskola i Hälle, Ljungskile och tillbyggnad av 

äldreboendet i Rotviksbro. 

 

• Västra Götalandsregionens prognos för effekter på näringslivet mot bakgrund av 

covid- 19. 

 

• Kommunens beredskap i händelse av en torr och varm sommar. 

 

• Beviljade statsbidrag från Delegationen mot segregation. 

 

Ingemar Samuelsson (S), Niklas Moe (M), Anna-Lena Heydar (S), Kenneth 

Engelbrektsson (S) och Camilla Johansson (C) yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 209 Dnr KS 2020/00002  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

I förteckningar daterade 2020-06-09 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 

kommunstyrelsens vägnar under perioden 2020-05-19—2020-06-09. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-06-09 

Förteckningar, 2020-06-09 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 210 Dnr KS 2020/00003  

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

  

   

Dok 305976  

Protokoll från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2020-05-20 innehållande 

delårsrapport april 2020 

  

Dok 305975 

Delårsrapport från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän avseende januari-april 

2020, antagen 2020-05-20 

  

2020/191 

Lysekils kommuns protokollsutdrag 2020-05-13 § 90 om Avsiktsförklaring om 

transportkorridor Skagerack 

  

2020/19  

Samordningsförbundet väst styrelseprotokoll nr 2 - 2020-05-15 

  

306181 

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

2021  

 

Arvodesberedningens protokoll 2020-05-13  

  

Hälsopolitiska rådets protokoll 2020-05-26 

  

Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2020-06-02 

 

Jävsutskottets protokoll 2020-06-02 

 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll 2020-06-03 

 

2020/294 

Årsrapport för idéburet offentligt partnerskap gällande ensamkommande barn 

 

2020/10 

Uddevalla kommuns finansrapport avseende maj 2020 

 

Protokoll från Uddevalla Utvecklings AB 2020-05-29 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 211 Dnr KS 306607  

Extra sammanträde för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Christer Hasslebäck (UP) informerar om att 

kommunstyrelsen, på begäran, kommer kallas till ett extra sammanträde den 24 juni kl. 

11:00 i stadshuset. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 

 


