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Övriga

Justerandes signatur

Niclas Boberg, Ernst & Young, § 291
Andreas Ivert, Ernst & Young, § 291
Bengt Adolfsson, ekonomichef, § 293
Sara Gustafsson, tillförordnad förvaltningschef
Sebastian Johansson, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

§ 290

Dnr KS 303472

Förändring av föredragningslistan
Sammanfattning

Ordförande meddelar att ärende 34 på dagens föredragningslista, Hemställan från Barn
och utbildning avseende driftsansvar för Östraboteatern, utgår från dagens
sammanträde.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föredragningslistan med ovan nämnd förändring.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 291

Dnr KS 315664

Information om genomlysning av Uddevalla Omnibus AB
Sammanfattning

Andreas Ivert och Niclas Boberg från företaget Ernst & Young informerar om den
genomlysning av Uddevalla Omnibus AB som har genomförts på uppdrag av Uddevalla
Utvecklings AB. Information lämnas om genomförd riskanalys och potentiell process
för avyttring av bolaget.
Ärendet tillställs kommunstyrelsen för beslut i ärende 13 på dagens föredragningslista.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 292

Dnr KS 315663

Information om förslag till verksamhetsplan 2022-2024 och
budget 2022 för kommunstyrelsen
Sammanfattning

Tillförordnad förvaltningschef Sara Gustafsson redogör för de två nya uppdragen som
föreslås att läggas i den nya verksamhetsplanen. Uppdragen utgår från kommunens nya
personalpolicy.
Ärendet tillställs kommunstyrelsen för beslut som ärende 30 på dagens
föredragningslista.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 293

Dnr KS 2021/00011

Information om controllerrapport oktober 2021
Sammanfattning

Ekonomichef Bengt Adolfsson redogör för upprättad controllerrapport per oktober
2021.
I delårsrapporten per sista augusti prognosticerades resultatet till 180 mkr. I rapporten
görs en justering till 202 mkr. I prognosen ingår 36 mkr i jämförelsestörande poster.
Nämndernas överskott är 6 mkr bättre, och skatteintäkterna är 16 mkr bättre.
Årsprognosen exkl. jämförelsestörande poster är 166 mkr vilket är 135 mkr bättre än
budgeterat resultat Delar av det prognosticerade överskottet på 202 mkr planeras att
användas till en försäkringslösning för framtida pensioner, ca 100 mkr.
Investeringarna prognosticeras i oktober till 450 mkr vilket är 40 mkr högre än i senaste
delårsrapport. Jämfört med budget 585 mkr är det en avvikelse på -135 mkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 294

Dnr KS 2019/00708

Medborgarförslag från Ulf Larsson om Dalaberg och Hovhult
Sammanfattning

Den 1 oktober 2019 inkom Ulf Larsson med ett medborgarförslag rörande ökad
säkerhet vid områdena Dalaberg och Hovhult. I förslaget framställer Ulf Larsson att det
är en återkommande problematik i de bägge områdena med förstörelse vid skolorna,
kommunbilar, bränder samt stenkastning mot bussar och väktare. Denne presenterar tre
förslag: Det första att öka kamerabevakningen runt skolor och allmänna platser, det
andra genom att öka antal patrullerande väktare/poliser i området samt det tredje att
kommunen ska offentliggöra namn på de personer som blir straffade för brott.
Beslutanderätten har delegerats till kommunstyrelsen.
Då kamerabevakning och ordningsvakter förutsätter tillstånd från statliga myndigheter
är det inget som kommunen själv kan bestämma. Kommunen kan inte heller bestämma
över polisen och hur dem genomför och bedriver sin verksamhet. Slutligen ska inte
Uddevalla kommun publicera namn på de personer som blivit dömda för brott, då det
kan vara olagligt.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-03
Medborgarförslag från Ulf Larsson om Dalaberg och Hovhult
Kommunfullmäktiges protokoll, 2019-10-09 § 251
Yrkanden

Martin Pettersson (SD): Bifall till den av medborgarförslaget som avser
kameraövervakning och ordningsvakter, samt i övrigt anse medborgarförslag besvarat.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD)
yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget då kamerabevakning och ordningsvakter kräver tillstånd
från statliga myndigheter. Kommunen kan inte styra polisens disposition av personal
samt publiceringen av namn på personer dömda för brott kan vara olagligt och innebär
ett svårbedömt och tidskrävande arbete.
Reservation

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 295

Dnr KS 2019/00319

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om
kameraövervakning på kommunens parkeringar
Sammanfattning

Martin Petterson (SD) och Elena Tibblin (SD) inkom med en motion den 8 april 2019.
Motiveringen tar avstamp att avskräcka personer med intentioner att förstöra parkerade
bilar genom att sätta upp fler kameror vid kommunens parkeringar, vilket kan komma
att underlätta identifiering av gärningsmän vid utredningar. Kommunfullmäktige
beslutade att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden, som i sin tur förslog att
kommunstyrelsen via kommunledningskontoret ska utreda säkerhetsaspekterna.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-03
Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om kameraövervakning på
kommunens parkeringar.
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2020-05-27
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2019-04-10 § 111
Yrkanden

Martin Pettersson (SD): Bifall till motionen.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD)
yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med ovan anse motionen besvarad.
Reservation

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 296

Dnr KS 2021/00477

Motion från Karin Johansson (KD) om utredning av möjligheten
att samla stiftelsernas kapital under gemensam
förvaltningsadministration
Sammanfattning

Ordförande i Stiftelsen Barnens dag, Karin Johansson, har lämnat en motion om
gemensam förvaltning av stiftelsers medel (kapital). I många fall täcker inte stiftelsernas
avkastning kostnaderna för förvaltning av stiftelserna.
Hantering och placering av stiftelsernas kapital regleras i stadgarna för respektive
stiftelse. För att ändra i en stiftelses stadgar, krävs att ansökan om permutation görs till
Kammarkollegiet alternativt Länsstyrelsen.
Kommun har tidigare genomfört översyn av kommunalt förvaltade stiftelser, där
stiftelsernas avkastning inte täcker kostnaderna för förvaltningen av desamma.
Översynen visade på svårigheter att samordna förvaltningen eftersom stiftelsernas
stadgar för hantering av kapital skiljer sig åt.
Översynen visade också att bästa sättet för att undvika att stiftelsernas kapital förbrukas
av förvaltningsadministration och för att bäst tillgodose stiftelsernas ändamål, bör
ansökan om permutation ske, för att kunna dela ut kapitalet och inte enbart
avkastningen. Ett alternativ kan vara att ansöka om permutation för att slå ihop flera
stiftelser till sk samfond, för att öka kapitalet och minska förvaltningskostnaderna.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-26
Yrkanden

David Sahlsten (KD) och Martin Pettersson (SD): Bifall till motionen.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot David Sahlstens (KD)
m.fl. yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Reservation

Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 297

Dnr KS 2021/00282

Socialnämndens avrapportering 2021 av kommunfullmäktiges
uppdrag
Sammanfattning

Socialnämnden är tilldelad 15 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner.
Uppdragen har rapporterats och kunnat följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och
verksamhetsberättelserna. Tre av uppdragen, att påbörja arbetet för att inrätta en
palliativ avdelning, att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och träffa fler
IOP-avtal samt att utreda förutsättningar för äldrecentrum, bedöms som slutförda och
föreslås avrapporteras. Uppdragen har behandlats på uppsiktspliktsmötet våren 2021
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-01
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-10-11
Socialtjänstens protokollsutdrag 2021-10-20 § 155
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna avrapporteringen av uppdragen från kommunfullmäktiges flerårsplan
2019–2021
- Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 och 2020–2022 fått i uppdrag
att påbörja arbetet för att inrätta en palliativ avdelning.
-

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att arbeta för
ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet
offentligt partnerskap).

-

Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att utreda
förutsättningar för äldrecentrum.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 298

Dnr KS 2021/00286

Kommunstyrelsens avrapportering 2021 av
kommunfullmäktiges uppdrag
Sammanfattning

Kommunstyrelsens presidium har den 10 oktober 2021 hållit uppsiktsmöte med
kommunledningskontoret. Presidiet föreslår att sex av kommunfullmäktiges uppdrag till
kommunstyrelsen avslutas, samt förlängning av tre uppdrag.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-09.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förklara följande uppdrag avslutade:


Kommunstyrelsen har fått i uppdrag, av kommunfullmäktige 2021-03-10
(Dnr KS 2021/00053) att revidera ÖK Idé,



Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd
med kommunfullmäktiges presidium ta fram underlag och därefter
upphandla ett närvaro- och voteringssystem i förening med tjänst för
webbsändning som ska vara i bruk senast i januari 2022,



Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att
förstärka och skapa en tydligare organisation för säkerhetsarbetet,



Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att ta
fram en övergripande plan "Välfärd 2030",



Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att
utreda förutsättningarna för att driva kommunens fastigheter i
bolagsform,



Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att
arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och att träffa fler IOPavtal (idéburet offentligt partnerskap)

att förlänga uppdraget från flerårsplan 2019-2021, att möjliggöra laxtrappa i Bäveån till
ovanliggande vattensystem, t.o.m. 2022-12-31,
att förlänga uppdraget, att anlägga nya sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund
och Lane-Fagerhult prioriteras i samarbete med Trafikverket, t.o.m. 2022-12-31.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 298

att förlänga uppdraget Kommunstyrelsen har fått i uppdrag, av kommunfullmäktige
2021-02-10 (Dnr KS 2020/00694), att göra en översyn av bolagsdokumenten i UUABkoncernen, t.o.m. 2022-12-31.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 299

Dnr KS 2021/00543

Revidering av riktlinjer för demokratipriset
Sammanfattning

På kommunfullmäktige 2021-09-08 behandlades en motion från Martin Pettersson (SD)
och Mattias Forseng (SD) om att Uddevalla kommun ska inrätta och dela ut ett pris
årligen för civilkurage. Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen och att låta
demokratiberedningen avgöra om civilkurage kan ingå som kriterium i demokratipriset.
Demokratiberedningen beslutade på sammanträdet 2021-09-09 att civilkurage kan ingå
som ett kriterium vid utseende av demokratipristagare och att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag på reviderade riktlinjer för demokratipriset.
I förslaget på reviderade riktlinjer har civilkurage lyfts in som ett kriterium tillsammans
med de befintliga kriterna om demokrati, mänskliga rättigheter och motverkande av
diskriminering. Formuleringen lyder:
”Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna en enskild person/personer,
förening eller annan grupp som på ett utmärkande sätt värnat om demokrati, mänskliga
rättigheter, som motverkat diskriminering och/eller som visat civilkurage genom rådigt
ingripande”
Riktlinjerna har också tydliggjorts genom uppdelning av texten i paragrafer och några
ytterligare tillägg och förtydligande har gjorts i texten. För att se ändringarna i helhet, se
beslutsunderlag Riktlinjer demokratipris föreslagna ändringar. Förslaget föreslås träda i
kraft 1 januari 2022.
Beslutsunderlag

Demokratiberedningens protokoll, 2021-10-13
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-04
Riktlinjer demokratipris föreslagna ändringar
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna de reviderade riktlinjerna för demokratipriset,
att riktlinjerna ska träda i kraft 1 januari 2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 300

Dnr KS 2021/00061

Utbetalning av partistöd för 2022
Sammanfattning

Enligt kommunens riktlinjer för det lokala partistödet ska partierna senast sex månader
efter räkenskapsårets utgång ha lämnat in en redovisning av hur stödet har använts.
Samtliga partier har inom föreskriven tid inkommit med redovisning av hur 2020 års
partistöd har använts. Kommunledningskontoret bedömer att stödet har använts för det
syfte som anges i kommunallagen kap 4 § 29 och föreslår därför att partistöd ska
utbetalas till samtliga partier representerade i kommunfullmäktige för år 2022.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-02.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till gällande riktlinjer betala ut partistöd för år 2022 till samtliga
partier representerade i kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 301

Dnr KS 2021/00512

Ändrad organisatorisk tillhörighet för den kommunala
lantmäterimyndigheten, revidering av reglementen
Sammanfattning

Enligt lagen om kommunal lantmäterimyndighet kan en kommun få tillstånd att inrätta
en kommunal lantmäterimyndighet (KLM). Detta görs efter ansökan från kommunen.
Det kommunala lantmäteriet i Uddevalla inrättades 1 januari 1998. Den statliga
lantmäterimyndigheten utövar tillsyn över de kommunala lantmäterimyndigheterna. I
april 2021 genomfördes en planerad tillsyn i Uddevalla. Tillsynen utföll väl på samtliga
områden förutom organisationstillhörigheten. I kommunens nuvarande organisation är
kommunstyrelsen ansvarig nämnd för KLM medan förvaltningstillhörigheten är
samhällsbyggnadsförvaltningen. Enligt tillsynsmyndigheten kan KLM varken tillhöra
kommunstyrelsen eller finnas i en förvaltning som bereder eller beslutar i frågor som rör
mark och exploatering, vilket är fallet idag. Tillsynsmyndigheten bedömer att dessa
brister har sådan karaktär att de föranleder en anmälan till regeringen om att
kommunens tillstånd bör återkallas, för det fall att bristerna lämnas utan åtgärd.
Kommunen ska senast den 23 december år 2021 redovisa vilka åtgärder som
kommunen har vidtagit eller planerar att vidta. Med anledning av tillsynen föreslås att
KLM ska överföras till socialnämnden och tillhöra förvaltningen socialtjänsten.
Lokalmässiga effekter bedöms inte vara aktuella då nuvarande geografiska placering i
stadshuset varit föremål för tillsynen utan anmärkning. Socialnämnden har
remissbehandlat ärendet och beslutat att tillstyrka förslaget.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-28.
Socialnämndens protokoll 2021-10-20 § 152.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-10-07.
Utdrag ur reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun,
avsnitt kommunstyrelsen och socialnämnden med markerade ändringsförslag.
Lantmäteriets protokoll 2021-04-20 från tillsynsbesök hos den kommunala
lantmäterimyndigheten i Uddevalla.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att följande skrivning i kommunstyrelsens reglemente § 6 utgår:
Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på kommunen som kommunal
lantmäterimyndighet,
att det i förteckningen i § 1, socialnämndens reglemente, tillförs
- kommunal lantmäterimyndighet,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 301

att kommunala lantmäterimyndigheten ska inordnas under förvaltningen socialtjänsten,
att förändringarna ska träda i kraft 2022-01-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 302

Dnr KS 2021/00575

Genomlysning av Uddevalla Omnibus AB
Sammanfattning

Uddevalla Utvecklings AB (UUAB) har inkommit med förslag om att sälja dess
dotterbolag Uddevalla Omnibus AB. UUAB har med hjälp av konsult (EY) genomfört
en analys av en potentiell avyttring av Omnibus som föredragits för UUAB:s styrelse.
EY har bl.a. gjort en genomgång och värdering av bolaget, genomgång av marknadens
aktörer, försäljningsprocess och riskanalys.
UUAB har valt en försäljningsprocess som indelar försäljningen i fyra faser;
Förberedelsefas (1), Marknadsföringsprocess (2), Due Diligence (3) samt
Undertecknande och slutförande (4).
Fas 1 och 2 innebär bl.a. att samla in information, ta fram lista över potentiella
investerare, juridisk genomgång, kontakta utvalda investerare, indikativ budgivning och
förberedelse av processbrev för bindande bud. I fas 3 och 4 genomförs bl.a. Due
Diligence-process med utvalda budgivare, bindande budgivning, förhandling och
undertecknande av avtal. Kommunfullmäktige föreslås uppdra åt UUAB att genomföra
fas 1 och 2 för att därefter återkomma till kommunfullmäktige för slutligt godkännande
av försäljningen.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag, 2021-11-17
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-09.
Uddevalla Utvecklings AB, protokoll 2021-09-17 § 54.
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-07-01 § 167.
Yrkanden

Martin Pettersson (SD), Camilla Johansson (C), Niklas Moe (M), David Sahlsten (KD),
Maria Johansson (L): Bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.
Christer Hasslebäck (UP), Jarmo Uusitalo (MP), David Höglund Velasquez (V),
Ann-Charlott Gustafsson (UP): Bifall till kommunstyrelsens ordförandes
protokollsförslag.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på sitt eget protokollsförslag mot förslaget i
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse och finner kommunstyrelsen bifalla det
förstnämnda.
Omröstning begärs.

Justerandes signatur
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Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för bifall till förslaget i kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag.
Nej-röst för bifall till förslaget i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.
Omröstningsresultat

Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
förslaget i ordförandes protokollsförslag.
Ja-röst
Nej-röst
Ingemar Samuelsson (S)
Maria Johansson (L)
Christer Hasslebäck (UP)
Martin Pettersson (SD)
Jarmo Uusitalo (MP)
Rolf Carlson (SD)
Paula Berger (S)
Mikael Staxäng (M)
Stefan Skoglund (S)
Niklas Moe (M)
Annelie Högberg (S)
Camilla Johansson (C)
David Höglund Velasquez (V)
David Sahlsten (KD)
Ann-Charlott Gustafsson (UP)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avstyrka framställan från Uddevalla Utvecklings AB om att avyttra Uddevalla
Omnibus AB.
Reservation

Kristdemokraternas, Liberalernas, Centerpartiets, Moderaternas och
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
yrkanden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

§ 303

Dnr KS 2021/00602

Kommunens tilläggsbudget till flerårsplan 2022-2024
Sammanfattning

Den ekonomiska återhämtningen efter utbrottet av coronapandemin är mer kraftfull än
vad som låg till grund för vårens beräkningar inför flerårsplanen 2022-2024. Sveriges
kommuner och regioner, SKR, bedömer bland annat att sysselsättningen och mängden
arbetade timmar ökar i landet. Dessutom innehåller höstens budgetproposition från
regeringen utökade generella statsbidrag jämfört med tidigare. Sammantaget beräknas
Uddevallas skatteintäkter och generella statsbidrag öka med 40 mkr för 2022 och 60
mkr för 2023 och 2024, under förutsättning att Riksdagen beslutar enligt Regeringens
budgetproposition för 2022.
Ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag finansierar möjligheten till en
tilläggsbudget till flerårsplanen 2022-2024.
Beslutsunderlag

Bilaga 1, driftsbudget
Majoritetspartiernas tilläggsbudget
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-11
Yrkanden

Christer Hasslebäck (UP): Att tillgängliga extra annonserade intäkter för 2022 skall
läggas i effektiviseringsfond, utvecklingsfond samt miljöfond för senare hantering
Stefan Skoglund (S): Bifall till majoritetspartiernas förslag med ändringen av första
beslutssatsen till följande: Att överföra 4 mkr från Socialnämnden och 3mkr från Kultur
& Fritidsnämnden till kommunstyrelsen.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på majoritetspartiernas tilläggsbudget med Stefan
Skoglunds (S) ändring mot Christer Hasslebäcks (UP) yrkande och finner
kommunstyrelsen bifalla det förstnämnda.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överföra 4 mkr från Socialnämnden och 3mkr från Kultur & Fritidsnämnden till
kommunstyrelsen,
att tillföra Kommunstyrelsen 21 Mkr, Samhällsbyggnadsnämnden 1 Mkr och Kultur
och Fritidsnämnden 2 Mkr. Samt tillföra Badhusreserven ytterligare 5 Mkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

Forts. § 303

att under förutsättning av beslut i riksdagen tillföra Socialnämnden 4 Mkr, Barn och
Utbildningsnämnden 4 Mkr, Samhällsbyggnadsnämnden 1 Mkr och Kommunstyrelsen
2 Mkr.
Deltar ej i beslut

Sverigedemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Kristdemokraternas ledamöter
avstår från att delta i beslutet.
Protokollsanteckning

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet.
Sverigedemokraterna avstår deltagande i beslutet med hänvisning till egen budget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

§ 304

Dnr KS 2021/00583

Inlösen av framtida pensionsåtaganden
Sammanfattning

I kommunens riktlinjer för pensionsåtaganden, senast uppdaterad 2018-04-11 §99,
beskrivs regler för alternativa pensionslösningar, regler för beviljande av särskild
avtalspension, arbetsgivarens informationsinsatser och hur pensionsutfästelserna ska
tryggas och betalas. Kommunens pensionsutfästelsernas för intjänad pension före 1998
redovisas som ansvarsförbindelse i balansräkningen i enlighet med den så kallade
blandmodellen. Pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen fortsätter att öka till
andra halvan av 2020-talet och minskar därefter och sjunker succesivt till de är
slutbetalda några år efter 2050.
För att bidra till en positiv utveckling av kommunens framtida ekonomi medger
riktlinjerna att åtgärder som syftar till att mildra den framtida ekonomiska belastningen
av dessa utbetalningar kan vidtas. Den åtgärd som kan ske är att kommunen betalar
delar av de framtida pensionskostnaderna i förskott.
Prognoserna för kommunens resultat 2021 visar på ett resultat på 180 mkr, före åtgärder
för tryggandet av pensionsutfästelser. Kommunens ansvarsförbindelse uppgår i
delårsrapporten per siste augusti 2021 till 896 mkr, inklusive särskild löneskatt.
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning föreslår, med beaktande av
kommunfullmäktiges riktlinjer för pensionsåtaganden, att kommunen verkställer en
inlösen av pensionsåtagandet med ett belopp om maximalt 105 mnkr. Kommunen
kommer även efter denna inlösen att uppnå det ekonomiska målet för året, om en
nettokostnadsandel på 99%.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-25
Yrkanden

Jarmo Uusitalo (MP) yrkar enligt följande.
- Att hälften av den föreslagna summan istället läggs som ett överskott och öronmärks
för att minska kommunens underhållsskuld.
-Att om det skulle visa sig att det skulle saknas underhållsplaner för enskilda fastigheter
så skall sådana tas fram.
- Att underhållsplanernas kostnader redovisas för politiken för att dels möjliggöra
korrekta underhållsprioriteringar och dels få till korrekt nivå på avsättningarna för
underhåll.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Jarmo Uusitalos (MP)
yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

Forts.§ 304
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bemyndiga ekonomiavdelningen att göra en partiell inlösen av ansvarsförbindelsen
för pensioner intjänade före 1998, med ett belopp om maximalt 105 mnkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

§ 305

Dnr KS 2021/00590

Antagande av Fairtrade mål 2022-2024 samt utvärdering av
målen för 2018-2021
Sammanfattning

Uddevalla kommun är sedan 2010 diplomerad Fairtrade City kommun. Fairtrade City är
en diplomering av kommuner som engagerar sig för en etisk konsumtion och hållbar
handel i linje med Agenda 2030. Som diplomerade ingår kommunen i ett nätverk med
andra kommuner och regioner som arbetar tillsammans för samma mål.
Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor
som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i länder med utbredd
fattigdom.
I Sverige finns idag 49 kommuner som är diplomerade och Västra Götaland är en
Fairtrade region. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier för
strategiskt arbete, hållbarhetskrav i upphandlingar och har ett aktivt informations- och
engagemangsarbete i lokalsamhället. Det är ett samarbete mellan kommun, näringsliv
och civilsamhälle.
Ett av kriterierna är att kommunen ska konsumera rättvist producerade produkter när det
är relevant samt verka för att konsumtionen ökar över tid. Med rättvist producerade
produkter avser produkter som följer principerna för rättvis handel och ILO:s
kärnkonventioner.
Mellan 2019-2021 har kommunen haft tre Fairtrade-mål, där ett är helt uppfyllt och de
två andra är delvis uppfyllda. För de kommande tre åren 2022-2024 har tre Fairtrade
mål tagits fram, som utgår från att öka kommunens egen konsumtion och hållbara,
medvetna inköp av kaffe, te, rörsocker, chokladdryck och bananer. Men också att
ytterligare utöka sortimentet att även innefatta andra produkter och tjänster än livsmedel
samt ökat engagemang för rättvis handel.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-28
Yrkanden

Martin Pettersson (SD): att återremittera ärendet med hänvisning till pågående
utredning om Fairtrade (dnr KS 2021/00309).
David Sahlsten (KD): Bifall till Martin Petterssons (SD) yrkande.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera det och
finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer därefter
proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen bifalla detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

Forts. § 305
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Fairtrade målen 2022-2024,
att godkänna uppföljningen av Fairtrade målen 2018-2021.
Reservation

Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet
med följande motivering.
Då den politiska majoriteten vill anta målsättning för Fairtradeinköp till och med 2024
står det klart kommunstyrelsens tidigare beslut (dnr KS 2021/00309) att utreda
alternativ till Fairtrade med tillhörande kostnader, i praktiken var en blåröd
kompromiss i vilken frågan mest medvetet begravdes i en utredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

§ 306

Dnr KS 2021/00554

Brukningsavgift och anläggningsavgift för 2022 samt
investeringar för 2022 med plan för 2023-2024 för Uddevalla
Vatten AB
Sammanfattning

Uddevalla Vatten AB har tagit fram budget för 2022 samt plan för 2023-2024, denna
innehåller budget för drift av vatten och avloppsverksamheten i Uddevalla kommun
samt investeringsbudget för samma period. För att täcka nödvändiga kostnader för
Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet
eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter
enligt denna taxa. Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ i Lag
(2006:412) om allmänna vattentjänster, nedan kallad vattentjänstlagen, jämställs med
fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten från allmän platsmark (Dg) är
även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om
förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är uppfyllda. Avgifterna utgörs av
anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter).
Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Uddevalla Vatten
AB. Avgifterna enligt denna taxa skall betalas till Uddevalla Vatten. Uddevalla Vatten
ABs förslag innebär för VA-taxan Uddevalla kommun 2022 ,höjs brukningsavgiften
med 5% och att anläggningsavgiften höjs med 7%.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-25.
Uddevalla Vatten AB budget 2022 samt plan 2023-2024.
Förslag till VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten – och
avloppsanläggningar från 2022-01-01.
Uddevalla Vatten ABs protokoll nr 4 2021-09-30.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa VA-taxan enligt föreliggande förslag att gälla fr o m 2022-01-01 och tills
vidare intill dess att ny taxa beslutas att taxan ersätter kommunfullmäktiges beslut om
VA-taxa för 2021,
att godkänna Uddevalla Vattens budget inklusive investeringar i enlighet med Budget
2022 och plan för 2023-2024.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

§ 307

Dnr KS 2021/00530

Renhållnings- och slamtaxa 2022
Sammanfattning

Uddevalla Energi AB med affärsområde Renhållning utför uppdraget att samla in och
hantera/behandla hushållens avfall. Kostnaden för renhållningsverksamheten ökar i takt
med samhällets kostnadsökningar.
Uddevalla Energi AB har inkommit med begäran om ändring av renhållnings- och
slamtaxan inom Uddevalla kommun. Uddevalla Energi AB vill under 2022 höja taxan
för tömning av hushållsavfall med 2,5 % samt för slamtömning med 2 % med
ytterligare justering om Västvattens behandlingsavgift ändras.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-01
Hemställan från Uddevalla Energi AB om antagande av Renhållningstaxan 2022
Protokoll från Uddevalla Energi AB 2021-09-10
PM Renhållningstaxa 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa renhållnings- och slamtaxa enligt förslag, att gälla fr o m 2022-01-01 och
tills vidare och till dess att ny taxa beslutats.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

§ 308

Dnr KS 2021/00547

Framställan från kommunens revisorer till kommunfullmäktige
om åtaganden i föreningar, Lane-Ryrs bygdegårdsförening och
Lane-Ryrs hembygdsförening
Sammanfattning

Kommunens revisorer har inkommit med framställan om att kommunen ska upphöra
med att utse revisorer till Lane-Ryrs bygdegårdsförening och Lane-Ryrs
hembygdsförening. Revisorerna motiverar framställan med att föreningarna har egna
revisorer och de kommunalt utsedda revisorerna inte fyller en tydlig funktion.
Revisionen uppger att den varit i kontakt med de båda föreningarna och att ingen av
dessa har något att erinra mot förslaget.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-01.
Framställan från kommunens revisorer 2021-09-29.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunen från och med år 2022 inte ska utse revisorer eller revisorsersättare i
Lane-Ryrs bygdegårdsförening och Lane-Ryrs hembygdsförening.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

§ 309

Dnr KS 2021/00094

Samhällsbyggnadsnämndens svar på revisionsrapport om
granskning av inköp och upphandling
Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört
en granskning av kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet. Syftet har
varit att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden
säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. Slutsatsen utifrån
granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att kommunstyrelsen och
socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar. EYs
bedömning att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt detta. Därtill är den
samlade bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis säkerställt
avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal samt att samhällsbyggnadsnämnden har
säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. För kommunstyrelsens del
har revisorerna utfört granskning av fyra inköp via direktupphandlingar och fem inköp
där avtalstroheten har granskats. Granskningen visar på de svagheter i kommunens
inköpsprocess för anskaffning av varor och tjänster som tidigare har identifierats.
Kommunen genomförde under 2018 genomförde kommunen en fördjupad förstudie om
den framtida inköpsorganisation, eftersom det fanns ett identifierat behov av att
utveckla efterlevnaden av rutiner vid direktupphandling och anskaffningar genom att
öka kännedomen om inköps- och anskaffningsprocessen. I den pågående processen är
införandet av beslutsstöd är en viktig del i arbetet för att underlätta för förvaltningarna
att regelbundet kunna följa upp gjorda inköp och avtalstrohet. Avtalskatalogen behöver
kompletteras och göras mer användarvänlig och tillgänglig. Inför kommande flerårsplan
finns också ett äskande om resurser för att skapa ett centralt inköpsstöd för att på så sätt
ytterligare öka kunskap och stöd till förvaltningarna i inköpsprocessens olika delar.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-16
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-10-14 §344.
Följebrev till revisionsrapport – Granskning av inköp och upphandling 2020
Revisionsrapport – Granskning av inköp och upphandling 2020
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna samhällsbyggnadsnämndens svar till revisorerna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

§ 310

Dnr KS 2021/00555

God ekonomisk hushållning 2021 för Uddevalla Vatten AB
Sammanfattning

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och
kommunalförbund. God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att
kommunen, dess förbund, bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna
möta nedgångar och kriser i samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas
kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje generation ska bära kostnaden för den
service den konsumerar och inte belasta kommande generationer. Kommunkoncernens
arbete ska präglas av ett helhetstänkande där kommunkoncernens bästa är överordnat
enskilda verksamheters behov. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Kommunen och den kommunala
koncernen har god ekonomisk hushållning när finansiella mål och verksamhetsmässiga
mått visar god måluppfyllelse. Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga
finansiella mål och 2/3-delar av de verksamhetsmässiga måtten visar
måluppfyllelse/förbättring. Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god
ekonomisk hushållning när finansiella mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt
kommunfullmäktiges beslut, visar måluppfyllelse/förbättring. Den kommunala
koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-delar av bolag,
stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning. Uddevalla Vatten ABs
utvärdering är att bolaget har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål
och minst 50 procent av de verksamhetsmässiga målen uppnås.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03
Uddevalla Vatten ABs protokoll nr 4 2021-09-30
Finansiella mål för Uddevalla Vatten AB Styrkort 2019-2021, affärsplan för Uddevalla
Vatten AB
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Uddevalla Vatten AB:s utvärdering av god ekonomisk hushållning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

§ 311

Dnr KS 2021/00629

God ekonomisk hushållning 2021 för Uddevalla Energi AB
Sammanfattning

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och
kommunalförbund.
God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund,
bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i
samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt.
Varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta
kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande
där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet
god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett
verksamhetsperspektiv.
Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när
finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.
Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar
av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.
Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när
finansiella mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut,
visar måluppfyllelse/förbättring. Den kommunala koncernen har god ekonomisk
hushållning när kommunen och 2/3-delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har
god ekonomisk hushållning
Uddevalla Energi AB med dotterbolag utvärdering är att bolagskoncernen har god
ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och minst 75 procent av de
verksamhetsmässiga målen uppnås.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03
Uddevalla Energi AB protokoll §202120, 2021-09-10
God Ekonomisk hushållning i Uddevalla Energi AB fr.o.m. 2021
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Uddevalla Energi AB:s utvärdering av god ekonomisk hushållning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

§ 312

Dnr KS 2021/00630

God ekonomisk hushållning 2021 för Uddevalla Hamnterminal
AB
Sammanfattning

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och
kommunalförbund.
God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund,
bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i
samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt.
Varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta
kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande
där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet
god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett
verksamhetsperspektiv.
Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när
finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse. Kommunen har
god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de
verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.
Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när
finansiella mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut,
visar måluppfyllelse/förbättring.
Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning.
Uddevalla Hamnterminal AB:s utvärdering är att bolaget med dotterbolag har god
ekonomisk hushållning när soliditet och räntabilitet och verksamhetsmålet avseende
godsvolym uppnås.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03
God ekonomisk hushållning i Uddevalla Hamnterminal AB fr.o.m. 2021
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Uddevalla Hamnterminals utvärdering av god ekonomisk hushållning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

§ 313

Dnr KS 2021/00631

God ekonomisk hushållning 2021 för Uddevallahem och
Ljungskilehem
Sammanfattning

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och
kommunalförbund.
God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund,
bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i
samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt.
Varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta
kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande
där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet
god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett
verksamhetsperspektiv.
Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när
finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.
Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar
av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.
Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när
finansiella mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut,
visar måluppfyllelse/förbättring.
Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning
Bostadsstiftelsen Uddevallahem med dotterbolag och Stiftelsen Ljungskilehem
utvärdering är att stiftelserna och dess bolag har god ekonomisk hushållning när målen
för soliditet och avkastning samt målen för verksamhetsmåtten NMI, NKI och
Energianvändning uppnås.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03
God ekonomisk hushållning i Uddevallahem och Ljungskilehem fr.o.m. 2021
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna utvärderingen för Bostadsstiftelsen Uddevallahem och Stiftelsen
Ljungskilehem.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

§ 314

Dnr KS 2021/00646

God ekonomisk hushållning 2021 för Uddevalla Turism AB
Sammanfattning

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och
kommunalförbund.
God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund,
bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i
samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt.
Varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta
kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande
där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet
god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett
verksamhetsperspektiv.
Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när
finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.
Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar
av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.
Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när
finansiella mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut,
visar måluppfyllelse/förbättring. Den kommunala koncernen har god ekonomisk
hushållning när kommunen och 2/3-delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har
god ekonomisk hushållning
Uddevalla Turism AB:s utvärdering är att bolagskoncernen har god ekonomisk
hushållning när det finansiella mål om resultatet och verksamhetsmålen för antalet
resenärer respektive målet för kommunens besöksnäringsindex uppnås.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-15
God Ekonomisk hushållning i Uddevalla Turism AB fr.o.m. 2021
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Uddevalla Turism AB:s utvärdering av god ekonomisk hushållning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

§ 315

Dnr KS 2021/00647

God ekonomisk hushållning 2021 för Uddevalla Omnibus AB
Sammanfattning

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och
kommunalförbund.
God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund,
bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i
samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt.
Varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta
kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande
där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet
god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett
verksamhetsperspektiv.
Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när
finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.
Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar
av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.
Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när
finansiella mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut,
visar måluppfyllelse/förbättring.
Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning
Uddevalla Omnibus AB:s utvärdering är att bolagskoncernen har god ekonomisk
hushållning när båda finansiella mål och verksamhetsmålen för Nöjd Kund/resenär
Index respektive Punktlighet uppnås.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-11
God ekonomisk hushållning i Uddevalla Omnibus AB fr.o.m. 2021
Beslut

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänns Uddevalla Omnibus AB:s utvärdering av god ekonomisk hushållning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

§ 316

Dnr KS 2021/00660

God ekonomisk hushållning 2021 för HSB Norra Bohusläns
stiftelse Jakobsberg i Uddevalla
Sammanfattning

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och
kommunalförbund.
God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund,
bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i
samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt.
Varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta
kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande
där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet
god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett
verksamhetsperspektiv.
Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när
finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.
Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar
av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.
Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när
finansiella mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut,
visar måluppfyllelse/förbättring. Den kommunala koncernen har god ekonomisk
hushållning när kommunen och 2/3-delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har
god ekonomisk hushållning
HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevalla utvärdering är att
bolagskoncernen har god ekonomisk hushållning när båda finansiella mål och
verksamhetsmålet för Nöjd Kund Index (NKI) uppnås.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-16
God ekonomisk hushållning i Jakobsberg i Uddevallas fr.o.m. 2021
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevallas utvärdering av
god ekonomisk hushållning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

§ 317

Dnr KS 2021/00611

Krisplan för Uddevalla kommun
Sammanfattning

Uddevalla kommer ska utforma riktlinjer rörande krishantering och det övergripliga
arbetet rörande kommunens krisberedskap. Dokumentet kretsar kring de organisatoriska
funktionerna i samband med en kris genom att sätta upp riktlinjer för kommunens
krisledningsorganisation, krisledning, aktiviteter vid höjd beredskap, övningar samt
förvaltningsspecifik planering.
Följande dokument avser mandatperioden 2018–2022.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03
Krisplan för Uddevalla kommun
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till kommunens krisplan.
att krisplanen ersätter krisledningsplan beslutad av kommunstyrelsen 2015-04-29 §
144.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

§ 318

Dnr KS 2021/00610

Risk och sårbarhetsanalys 2021 för Uddevalla kommun
Sammanfattning

Kommunen skall genomföra en kartläggning och djupdykning över kommunens
samhällsviktiga verksamheter och beroenden samt utifrån vilka händelser som kan
påverka dessa på ett negativt sätt. Kommuner i Sverige ska genomföra en Risk- och
sårbarhetsanalys varje ny mandatperiod, varav denna är gällande mellan 2018–2022. En
försening av arbetet är till stor del ett resultat av den pågående pandemin.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-03
Uddevalla kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2021.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till kommunens risk- och sårbarhetsanalys.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

§ 319

Dnr KS 2021/00599

Verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022,
kommunstyrelsen
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till verksamhetsplan för 2022-2024 med
budget 2022.
Budgetramen för 2022 i löpande pris uppgår till 392,6 mkr. Nämnden har tilldelats
utökningar på 25,8 mkr. Satsningar görs till följd av pandemin genom att avsätta
5,0 mkr till arbetsmarknadsinsatser, 1,0 mkr till ökat antal platser för
sommarjobb/feriepraktik, samt 5,0 till insatser avseende näringslivsaktiviteter. För att
sänka sjukfrånvaron görs även satsningar på personalen med 4,2 mkr. Detta sker genom
höjning av friskvårdsbidraget till en kostnad av 1,6 mkr, anställning av en
rehabsamordnare 0,6 mkr, samt att 2,0 mkr avsätts till hälsoskulden. Det görs även
satsningar inom område Dalaberg där 1,0 mkr avsätts till ordningsvakter, 0,5 mkr till
utveckling av utemiljön kring Dalabergs centrum, samt 0,5 mkr till utökat öppethållande
på fritidsgården. Utöver detta tilldelas nämnden 3,2 mkr till digitaliseringsåtgärder,
1,6 mkr till två upphandlingstjänster och 0,8 mkr till dokumenthanteringssystem. För
2022 tilldelas nämnden en tillfällig höjning med 3,0 mkr till anslaget kring utbetalningar
av försörjningsstöd, budgeten uppgår därmed till 77,0 mkr. Projektmedel för
områdesplan Bäveån upphör från och med 2022, minskning med -3,4 mkr jämfört med
2021. Ramen minskas även med -2,7 mkr enligt tidigare beslut vad gäller tillfälligt
kommunbidrag till följd av lag om kommunal bokföring och redovisning. Avsatt
kommunbidrag för nytt lönesystem är 2,7 mkr lägre för 2022 jämfört med 2021.
Kommunledningskontoret föreslår att två nya uppdrag inom personalområdet tillförs
styrkortet. Det ena innebär att göra en översyn av de organisatoriska förutsättningarna
för ett hållbart arbetsliv. Initialt ska uppdraget innebära att utreda och initiera aktiviteter
avseende chefernas arbetsmiljö, metoder att skapa hållbara scheman samt göra friskvård
till en del av arbetet. Uppdraget ska genomföras i samverkan med samtliga
förvaltningar.
Det andra föreslagna uppdraget är att göra en översyn av rekryteringsprocessen.
Målsättningen med översynen är att utvärdera och säkerställa att nuvarande
rekryteringsprocess är/blir kompetensbaserad, kvalitetssäkrad och därmed också fri från
diskriminering och bidragande till integration.
Sex av fullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen föreslås i annat ärende avslutas.
Dessa är revidering ÖK Idé, närvaro- och voteringssystem i fullmäktige, tydligare
organisation för säkerhetsarbetet, plan "Välfärd 2030", utreda kommunens fastigheter i
bolagsform, och träffa fler träffa fler IOP-avtal. Uppdragen är därför borttagna ur
styrkort och verksamhetsplan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

Forts. § 319
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-10.
Verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022, kommunstyrelsen.
Styrkort för kommunstyrelsen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa verksamhetsplan och budget (verksamhetsplan del 1), samt styrkort,
att som information notera beskrivningen av hur förvaltningen ska arbeta utifrån
internbudget 2022-2024 (verksamhetsplan del 2).
Deltar ej i beslut

Sverigedemokraternas, Kristdemokraternas, Vänsterpartiets, Uddevallapartiets och
miljöpartiets ledamöter avstår från att delta i beslutet.
Protokollsanteckning

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet.
Sverigedemokraterna avstår deltagande i beslutet med hänvisning till att vi i vår vår
egen budget ställt mer medel till kommunledningskontorets förfogande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

§ 320

Dnr KS 2021/00221

Begäran om planbesked samt förfrågan om direktanvisning av
kommunal mark berörande del av Björbäck 1:45
Sammanfattning

Ägaren till fastigheten Svanbergslyckan 1, Skanskullens förvaltning, har inkommit med
en begäran om att upprätta ny detaljplan på del av fastigheten Björbäck 1:15.
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan för Parkeringsändamål.
Under 2018 ändrades detaljplanen som berör Svanbergslyckan 1. Ändringen bestod i att
ta bort planbestämmelsen som reglerade att högst en tredjedel av fastigheten får
bebyggas. Skanskullens förvaltning vill kunna möta sin hyresgäst Volvo Bussar
önskemål om fler parkeringar och en större byggnad. Detta kan tillgodoses genom att
den nuvarande parkeringen flyttas strax utanför Svanbergslyckan 1 vilket i sin tur skulle
medföra att nuvarande verksamhet kan utökas med mer byggyta Utbyggnaden som är
tänkt att placeras i direkt anslutning till befintlig byggnad skulle bland annat bestå i en
ny målerianläggning på ca 1 800 kvadratmeter.
Om ett positivt planbesked ges vill sökanden samtidigt ansöka om en direktanvisning då
planbeskedet berör kommunal mark, del av Björbäck 1:45, som ägs av Uddevalla
kommun. Området är markerat som område 1 i karta tillhörande begäran om
planbesked, bilaga 1.
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar.
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår att
kommunstyrelsen ska godkänna att detaljplaneförslag för del av Björbäck 1:45
upprättas.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-10-15.
Begäran om planbesked berörande del av Björbäck 1:45, bilaga 1
Stadsplan 1485-P88/8, se bilaga 2.
Förprövningsrapport del av Björbäck 1:45, bilaga 3
Yrkanden

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

Kommunstyrelsen beslutar
att en direktanvisning upprättas mellan Uddevalla kommun och sökanden.
Direktanvisningen ges i syfte att ge sökanden ensamrätt att undersöka möjligheten att
upprätta detaljplan på del av fastigheten Björbäck 1:45. Direktanvisningen ger sökanden
ensamrätt till och med 2024-12-31 att förhandla med kommunen om exploatering och
markförvärv av del av fastigheten Björbäck 1:45,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

Forts. § 320

att godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten del av Björbäck 1:45. 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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

§ 321

Dnr KS 2021/00563

Förfrågan om direktanvisning berörande Aröd 1:26
Sammanfattning

Ägaren till fastigheten Aröd 1:25 har inkommit med en förfrågan om direktanvisning
berörande fastigheten Aröd 1:26 som ägs av Uddevalla kommun och som ligger i nära
anslutning till Aröd 1:25. Aröd 1:26 utgjorde tidigare brandstationen i Ljungskile.
Fastighetsägaren hyr i dagsläget ut fastigheten Aröd 1:25 till Starke Arvid som har
funnits i lokalerna sedan början av 1980 talet. Starke Arvid är inne i en expansiv fas
som innebär att de är i behov av ytterligare lokaler
Sökanden uppger att lokalerna på Aröd 1:26 kommer att nyttjas till montering och
lagerverksamhet, under den tid den nya detaljplanen, KS beslut 2020/00240, för att
förtäta industriområdet fastställs. Därefter kan utbyggnad och nybyggnad genomföras.
Planeringsavdelningen håller på att arbeta fram en ny detaljplan över Aröds
industriområde och fastigheten Aröd 1:26 förvaltas av Fastighetsförvaltningen. Båda
avdelningarna som ligger under samhällsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig berörande
direktanvisningen.
Fastighetsförvaltningen ser ett framtida behov av fastigheten Aröd 1:26.
Planeringsavdelningen ser en viss risk med att sälja mark under en pågående
planprocess då ändamålet ännu ej är fastställt.
I samband med det pågående planarbetet har miljöavdelningen i Uddevalla kommun
varit inblandad.
Kommunledningskontoret har tagit synpunkterna i beaktande.
De beskrivna kommunala behoven bedöms inte i ett sammanhang som prioriterande,
ändamålet skall inte ändras från idag, bara förutsättningarna för förtätning som gynnar
företagens expansion i området. Den politiska viljeinriktningen att tillskapa bättre
förutsättningar för befintliga företag att växa i befintliga industriområden föreslås
prioriteras, vilket gynnar kommunen och fler arbetstillfällen kan skapas.
Kommunledningskontoret rekommenderar att kommunstyrelsen ska godkänna att en
direktanvisning på fastigheten Aröd 1:26 görs till Fyrstads Fastighets AB som ägare till
Aröd 1:25.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-10-08
Förfrågan om markanvisning berörande Aröd 1:26, bilaga 1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

Forts. § 321
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att en direktanvisning görs till Fyrstads Fastighets AB berörande fastigheten Aröd 1:26,
att godkänna att minst två värderingar på fastigheten inhämtas som utgör en grund för
köpeskillingen för fastigheten Aröd 1:26,
att godkänna att ett köpeavtal mellan Fyrstads Fastighets AB och Uddevalla kommun
upprättas berörande försäljning av fastigheten Aröd 1:26.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-24

§ 322

Dnr KS 2021/00578

Hemställan om extra verksamhetsanslag för 2021 från Fyrstads
Flygplats AB
Sammanfattning

I skrivelse daterad 2021-10-13 hemställer Fyrstads Flygplats AB om ett extra
verksamhetsanslag om 1 000 000 kr för 2021 att utbetalas som ett engångsbelopp till
bolaget. Stödet avser att täcka aktiviteter som underlättar återstart av linjetrafik. Bolaget
har under 2021 inventerat alternativa flyglösningar för att tillgodose regionens behov av
flygresor. För att återstarta linjetrafik krävs nya lösningar som också inkluderar en
omställning till ett allt hållbarare flyg. Det har tydligt framkommit att lokala initiativ
krävs. De aktiviteter som bolaget behöver genomföra för att underlätta en återstart är
inte medtagna i budget 2021. Bolagets styrelse ser nu ett behov av ett extra
verksamhetsanslag om 1 000 000 kr för att täcka kostnader för genomförda och
planerade aktiviteter och insatser under 2021. Fördelningen mellan ägarkommunerna
föreslås vara på samma sätt som fördelningen av det ordinarie verksamhetsanslaget
enligt följande: Trollhättans Stad 510 000 kr (51 %), Vänersborgs kommun 210 000 kr
(21 %), Uddevalla kommun 210 000 kr (21 %) och Lysekils kommun 70 tkr (7 %). När
en kommun ger stöd till en flygplats ska EU:s statsstödsregler beaktas. Av de
kommunala besluten om stöd ska det framgå på vilken grund kommunen fattar beslut
om stöd. Fyrstads Flygplats AB (FFAB) har i dagsläget mindre än 200 000 passagerare
per år varför stöd till flygplatsen ska ges med tillämpningen av regelverket i
gruppundantagsförordningen - kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (GBER).
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-27.
Kommunstyrelsens i Trollhättan protokoll 2021-10-20 § 237.
Hemställan om extra verksamhetsanslag för 2021 från Fyrstads Flygplats AB 2021-1013.
Yrkanden

Jarmo Uusitalo (MP) och David Höglund Velasquez (V): Avslag på förslaget i
handlingarna.
Niklas Moe (M) och Mikael Staxäng (M): Bifall till förslaget i handlingarna.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Jarmo Uusitalos (MP)
m.fl. avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja 210 tkr till Fyrstads Flygplats AB för täckning av förluster 2021, att
finansiering ska ske via kommunstyrelsens övriga verksamhet,
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2021-11-24

Forts. § 322

att medlen överförs till Trollhättans kommun som ansvarar för utbetalning till Fyrstads
Flygplats AB och som gör bedömningen av att samtliga villkor i kommissionens
förordning är uppfyllda, att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilka vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och
108 i fördraget, artikel 56 a).
Reservation

Jarmo Uusitalo (MP) och David Höglund Velasquez (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
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§ 323

Dnr KS 2021/00461

Hemställan från barn och utbildningsnämnden avseende
driftsansvar för Östraboteatern
Sammanfattning

Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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2021-11-24

§ 324

Dnr KS 2021/00598

Uppdrag från kommunstyrelsen till arvodesberedningen att
utreda de kommunala bolagens arvodesnivåer
Sammanfattning

Kommunstyrelsen behandlade 2021-09-29 arvodesberedningens översyn av riktlinjer
ekonomisk ersättning till förtroendevalda. I samband med detta gav kommunstyrelsen
beredningen i uppdrag att utreda de kommunala bolagens arvodesnivåer.
På arvodesberedningens ordförandens uppdrag har kommunledningskontoret gjort en
sammanställning över kommunala bolag, stiftelser och förbund med jämförelser av
några nyckeltal ur årsredovisningar 2013 och 2020, antal sammanträden samt nuvarande
arvodesnivåer jämförs.
Beslutsunderlag

Arvodesberedningens protokoll, 2021-11-02 § 9
Sammanställning bolag.
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-29 § 232.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att förklara uppdraget slutfört genom handlingen Sammanställning bolag.
Deltar ej i beslut

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet.
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§ 325

Dnr KS 2021/00659

Barn och utbildningsnämndens hemställan om godkännande
av hyreskontrakt nr 61022L006-01, Halla-Stenbacken 1:88 117området
Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit med en skrivelse innehållande förslag
om att godkänna hyreskontrakt avseende lokaler för vuxenutbildningen på I17-området
(Halla Stenbacken 1:88). Förvaltningen skriver att det under 2022 kommer att göras en
stor omställning avseende vuxenutbildningens lokaler genom att delar av verksamheten
lämnar externt förhyrda lokaler på I17 och flyttar till Margretegärdeskolan.
Lokalförändringen påverkar budgeten positivt. Takten för att lämna lokaler på I17 och
flytt till Margretegärdeskolan påverkas dels av när kontrakten löper ut och dels av
behov att synkronisera flytten med gymnasieskolans flytt från Margretegärdeskolan.
Totalt omfattas tre hela våningsplan av flytten. Det nya kontraktet som avser perioden
2022-01-01 - 2023-01-31 överstiger en årskostnad på 1 mkr varför det enligt
kommunfullmäktiges flerårsplan 2021-2023 ska godkännas av kommunstyrelsen genom
aktualisering från finansieringsansvarig nämnd innan beställning lämnas till
samhällsbyggnadsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet 202111-18.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-11-18 § 174.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-17.
Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2021-10-13.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna barn- och utbildningsnämndens hemställan.
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§ 326

Dnr KS 2021/00005

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från
Fyrbodal 2021
Sammanfattning

Ordförande Ingemar Samuelsson (S) lämnar information arbetet med Skagerraksbanan
för vilken en kommunikationsplan håller på att tas fram.
Information lämnas även om att kommunfullmäktiges presidium avser genomföra det
traditionsenliga nyårskaffet på ett nytt sätt mot bakgrund av pågående pandemi.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
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§ 327

Dnr KS 2021/00004

Information från tf. förvaltningschef
Sammanfattning

Tillförordnad förvaltningschef Sara Gustafsson lämnar information om följande.


Arbetet med att implementera en visselblåsarfunktion i kommunen enligt
ny lagstiftning som träder i kraft den 17 december.



Nytt personal- och lönesystem som håller på att introduceras. Planen är
att systemet ska vara i bruk under 2022.



Kontaktcenters nya robot-bot som ska kunna ge svar och vägledning om
kommunens verksamhet dygnet runt.



Säkerhetsenhetens nya system som ska underlätta kartläggning av var
brott begås och i sin tur ge ett bra underlag för exempelvis LOVansökningar.



Kommande rekrytering av projektchef med anledning av den nuvarande
går i pension.



Hälsopolitiska rådets besök i E-sporthallen.



Pågående lönerevison.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
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§ 328

Dnr KS 2021/00002

Redovisning av delegationsbeslut 2021
Sammanfattning

I förteckningar daterad 2021-11-16 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å
kommunstyrelsens vägnar under perioden 2021-10-19—2021-11-16.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-17
Förteckningar över delegationsbeslut, 2021-11-16
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
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§ 329

Dnr KS 2021/00003

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna.
Hälsopolitiska rådets protokoll 2021-10-05
2021/00513
Ekonomichefens revidering av bestämmelser för betalkort. Beslut fattat genom
kommunstyrelsens bemyndigande.
2021/20
Minnesanteckningar från kommunstyrelsens uppsiktspliktsmöten med socialnämnden
och barn och utbildningsnämnden.
2021/10
Finansrapport oktober 2021
2021/00544
Delårsrapport från socialnämnden per augusti 2021.
2021/00644
Kommunrevisionens rapport om förstudie avseende detaljplaneprocessen.
Arvodesberedningens protokoll 2021-11-02
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2021-11-02
Personalutskottets protokoll 2021-11-03
Dok 315737
Beslut från Länsstyrelsen om tillstånd till ingrepp i fornlämning, RAÄ L1969.2280
Uddevalla Utvecklings AB:s protokoll 2021-11-12
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