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

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27  
 

 
Sammanträde Kommunstyrelsen  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, kl.11:00-14:11 med ajournering 11:50-12:55. 
  
Ledamöter Ingemar Samuelsson (S), Ordförande 

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

Christer Hasslebäck (UP), 2:e vice ordförande 

Mikael Staxäng (M) 

Roger Ekeroos (M) 

Camilla Johansson (C) 

David Sahlsten (KD) ej § 132 p.g.a. jäv. 

Paula Berger (S) ej § 132 p.g.a. jäv. 

Stefan Skoglund (S) 

Annelie Högberg (S) 

David Höglund Velasquez (V) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Martin Pettersson (SD) 

Rolf Carlson (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) ej § 132 p.g.a. jäv. 

 
Tjänstgörande ersättare Niklas Moe (M) för David Sahlsten (KD) § 132 

Kenneth Engelbrektsson (S) för Paula Berger (S) § 132 

Kent Andreasson (UP) för Ann-Charlott Gustafsson (UP) § 132 

  
Ersättare Niklas Moe (M) 

Elving Andersson (C), ej § 133 p.g.a. jäv 

Maria Johansson (L) 

Kenneth Engelbrektsson (S) ej § 130 p.g.a. jäv  

Sonny Persson (S) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Anna-Lena Heydar (S) 

Karna Thomasdotter (MP), inkommer kl. 13:30. 

Mattias Forseng (SD) 

Kent Andreasson (UP) 

 
Övriga Anders Brunberg, avdelningschef, § 114 

Amanda Windeman, översiktsplanerare, § 114 

Malin Krantz, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 113 Dnr KS 303472 

Förändring av föredragningslistan  

Sammanfattning 

Ordföranden meddelar att ärende nr. 7, Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker 

Lundin (KD) om att etablera ett Uddevalla Tomt AB, utgår från dagens sammanträde.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa föredragningslistan med ovan nämnd förändring. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 114 Dnr KS 318903 

Information om förslag till ny översiktsplan  

Sammanfattning 

Översiktsplanerare Amanda Windeman informerar om förslaget till ny översiktsplan. 

Förslaget har varit ute på granskning och 50 synpunkter har inkommit. Amanda 

Windeman redogör för de inkomna synpunkterna föreslagna ändringar jämfört med 

samrådsversionen. 

 

Översiktsplanen kommer tillställas kommunstyrelsen i maj för beredning inför beslut i 

kommunfullmäktige. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 115 Dnr KS 2021/00169 

Medborgarförslag från Martina Lindberg om laddplatser för 
elbilar 

Sammanfattning 

Martina Lindberg har inkommit med medborgarförslag om att införa kostnadsfri 

laddning av elbilar i kommunen vid laddstolpar som kommunen inte äger, fri parkering 

för elbilar samt att kommunen bygger fler laddstolpar. Kommunfullmäktige har 

överlåtit åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Kommunfullmäktige antog i oktober 

2021 så kallade klimatlöften som är en del av den regionala kraftsamlingen ”Klimat 

2030 – Västra Götaland ställer om” som drivs av Länsstyrelsen Västra Götaland och 

Västra Götalandsregionen. Bland de klimatlöften som antogs finns ”Vi har en laddplan 

för kommunen”. Löftet innebär att kommunen kartlägger laddmöjligheter och tar fram 

en plan för laddning av fordon där kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser, 

handel och besöksmål. Planen ska peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan 

samverka med aktörer som tillhandahåller laddning. På parkeringar vid kommunägda 

bostäder ska boende erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart 

resande prioriteras, parkeringsplatser samnyttjas och att parkering och laddning prissätts 

marknadsmässigt. Planen ska tas fram under 2022, med kommunledningskontoret som 

samordningsansvarig. Planen ska bygga på marknadsmässig prissättning av laddning. 

Prissättning av parkeringsplatser med laddmöjligheter kommer att ingå i 

utredningsarbetet.  

 

Medborgarförslaget föreslås anses besvarat med hänvisning till ovan redogörelse för det 

pågående arbetet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-23.  

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-13.  

Medborgarförslag från Martina Lindberg. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att med ovan anse medborgarförslaget besvarat. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 116 Dnr KS 2021/00297 

Medborgarförslag från Dan Sallander om inledande av 
förhandling med Exxonmobil Sverige AB 

Sammanfattning 

Dan Sallander har inkommit medborgarförslag om att kommunen ska förhandla med 

företaget ExxonMobil om att flytta dess verksamhet från nuvarande lokalisering vid 

Skeppsviken, till annan plats i kommunen. Förslaget motiveras av risker med nuvarande 

plats i form av transporter och brand, samt att marken skulle kunna användas till 

bostäder eller parkområde. Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att 

besluta i ärendet.  

 

Den aktuella marken ägs av kommunen och arrenderas av Exxon. Det finns en 

skredriskproblematik i området som påverkar framtida möjligheter att kunna använda 

befintlig kaj. År 2019 beslutade kommunfullmäktige att ingå en avsiktsförklaring med 

Exxon som bl.a. innebär att parterna ska fortsätta att arbeta för en överenskommelse om 

förnyat arrendeavtal, fördelning av kostnader för skredsäkring och ny kaj i området 

samt möjlighet att anlägga strandpromenad längs strandlinjen. Enligt 

överenskommelsen ska kommunen stå för skredsäkring och Exxon för ny kaj. Sedan 

avsiktsförklaringen skrevs pågår en dialog mellan parterna. Det finns i nuläget ingen 

tidplan för åtgärderna och Exxon planerar att kunna använda den nuvarande kajen i 

ytterligare några år. I samband med framtagandet av avsiktsförklaringen diskuterades 

också en omlokalisering av Exxons verksamhet. Det fanns dock inget intresse för ett 

sådant förslag från företagets sida.  

 

Medborgarförslaget föreslås med hänvisning till tecknad avsiktsförklaring att avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-22.  

Medborgarförslag från Dan Sallander. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att avslå medborgarförslaget. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 117 Dnr KS 2021/00483 

Medborgarförslag från Levi Karlsson om att bygga bussväg 
mellan Kuröd och Lillesjö 

Sammanfattning 

Levi Karlsson föreslår att det ska byggas en bussväg mellan Björbäcksvägen på Kuröd 

till Nitstansvägen på Lillesjö för att underlätta för folk som jobbar på Lillesjö att ta 

bussen till jobbet.  

Kommunfullmäktige beslutade att sända förslaget på remiss till 

samhällsbyggnadsnämnden som 2022-03-22 beslutade i ärendet. Av 

samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att planering för en ny väg 

mellan Björbäcks industriområde och Lillesjö industri-område pågår. Vägen ska avlasta 

väg 172 och detaljplanen för den nya vägen planeras gå ut på samråd under våren 2022. 

Vägen planeras stå färdig under 2025.  

Västra Götalandsregionen ansvarar för länets kollektivtrafik och Västtrafik planerar hur 

trafiken ska utformas. Utgångspunkten är målsättningarna i det regionala trafikförsörj-

ningsprogrammet. Det övergripande målet är att öka andelen hållbara resor, dvs. att fler 

väljer att resa med kollektivtrafik, cykel och gång i stället för att resa ensamma i bil. Det 

finns fler faktorer än enbart farbar bussväg som påverkar om ny busstrafik kan komma 

till stånd, såsom omloppstider i trafikplaneringen, tillgängliga fordon, trafikekonomi 

osv. Kommunen påtalar behov/önskemål om utökad busslinjetrafik till Västtrafik inom 

ramen för en årlig trafikplaneringsprocess.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag jämte bildbilaga från Levi Karlsson, 2021-09-03. 

Kommunfullmäktiges protokollsunderlag, 2021-09-08 § 193. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-01. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-03-22 § 99. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-04. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse 

medborgarförslaget besvarat. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 118 Dnr KS 2021/00478 

Medborgarförslag från Lars Kristiansson om att sätta upp 
gatljus på cykelväg från Gustafsberg till Sundstrand 

Sammanfattning 

Lars Kristiansson föreslår att det ska sättas upp gatljus från Gustavsberg upp till 

cykelvägen till Sundstrand. Många nyttjar cykel/gångvägen till Uddevalla för arbete, 

fritidsaktiviteter och skola men tvekar när det blir mörkt. Vägen är brant med skarpa 

kurvor. Mellan bostadsområdet Sundstrand och Lindesnäsvägen finns en gång- och 

cykelväg samt belagd väg med belysning vilket ger boende på Sundstrand och andra 

längs Byfjorden möjlighet till en gen gång- och cykelförbindelse till Uddevalla centrum 

via Gustafsberg och strandpromenaden. Den belysta GC-vägen från Sundstrand ansluter 

till Lindesnäsvägen vilken i sin tur ansluter till Gustafsbergsområdet. Lindesnäsvägen 

saknar dock belysning vilket innebär en oupplyst sträcka mellan befintlig GC-väg och 

Gustafsbergsområdet om ca 400 meter. Kommunen är väghållare för Lindesnäsvägen 

men vägen går på privat område tillhörande Gustafsbergstiftelen.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för kommunens gator och vägar 

meddelar att kommunen endast överväger behov av belysning inom detaljplanerat 

område eller på mark som tillhör kommunen.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Lars Kristiansson, 2021-09-01.  

Kommunfullmäktiges protokollsunderlag, 2021-09-08, § 192. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-05. 

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L): Att skicka medborgarförslaget vidare till 

Gustafsbergsstiftelsen samt att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Monica Bang Lindbergs 

(L) ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla ändringsyrkandet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att skicka medborgarförslaget vidare till Gustafsbergsstiftelsen,   

 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 119 Dnr KS 2021/00639 

Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) om att 
etablera ett Uddevalla Tomt AB 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 120 Dnr KS 2021/00315 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson 
(UP), Lars Olsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) om 
miljövänliga p-platser i centrum 

Sammanfattning 

Ledamöter från Uddevallapartiet har i en motion i kommunfullmäktige yrkat på vissa 

åtgärder för att öka antalet parkeringsplatser och parkeringsplatser med möjlighet till 

laddning av elbilar. Samhällsbyggnadsnämnden, som ansvarar för kommunens 

trafikfrågor, har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ställningstagandet grundar sig främst på att förvaltningen inte upplever den brist på 

parkeringar som motionärerna ger uttryck för. Därutöver menar förvaltningen att de ytor 

som är möjliga att använda som parkeringar i dagsläget redan är ianspråktagna för just 

detta ändamål och Kungstorget ska inte användas för parkering enligt tidigare beslut. En 

mer utförlig redogörelse för samhällsbyggnads ställningstagande återfinns i 

samhällsbyggnads tjänsteskrivelse som utgör beslutsunderlag i ärendet.  

 

Kommunledningskontoret vill påpeka att kommunstyrelsen har avlagt ett klimatlöfte om 

att upprätta en så kallad laddplan i syfte att kartlägga och utreda laddmöjligheten för 

elfordon. Planen ska peka även ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka 

med aktörer som tillhandahåller laddning. Planen ska tas fram under 2022 med 

kommunledningskontoret som samordningsansvarig.  

 

Kommunledningskontoret har berett ärendet och tillstyrker nämndens bedömning.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-04. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-03-22 § 106. 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-01-03. 

Motion från Uddevallapartiet. 

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP): Bifall till motionen.  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ann-Charlott 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 121 Dnr KS 2021/00316 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson 
(UP), Lars Olsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) om 
införande av P-skiva i centrum 

Sammanfattning 

Företrädare från Uddevallapartiet yrkar i en motion till kommunfullmäktige att 

kommunen ska införa avgiftsfri parkering i centrum, införa -p-skiva samt att alla 

avgiftsbelagda parkeringar omedelbart ska bli avgiftsfria i 2h. 

 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som föreslår 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Samhällsbyggnad redogör för sitt ställningstagande i tjänsteskrivelse daterad 2021-11-

24. I redogörelsen framkommer bland annat att en utredning har gjorts som visar att 

avgifter är ett viktigt styrmedel för att öka rotationen på parkeringarna vilket ökar 

tillgängligheten för parkeringsplatser för kortare besök i centrum. Samhällsbyggnad 

anser att nuvarande system fungerar bra och är i enlighet med de politisk antagna 

styrdokumenten på området. 

 

Kommunledningskontoret har ingenting att erinra i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-06 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-03-22 § 197 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2021-11-24 

Motion från Uddevallapartiet 

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP): Bifall till motionen. 

 

David Sahlsten (KD) yrkar följande:  

1 att Uddevalla kommun inför p-skiva för parkeringar i centrum. 

2 att Uddevalla kommun inför två timmar fri parkering i Uddevalla centrum 

3 samt att förvaltningen får i uppdrag att se över alla reglementen så att det är möjligt att 

införa 2 timmar fri parkering i Uddevalla centrum. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och yrkandena från David 

Sahlsten (KD) respektive Ann-Charlott Gustafsson (UP) och finner kommunstyrelsen 

bifalla förslaget i handlingarna. 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 121 

Reservation 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 122 Dnr KS 2020/00626 

Motion från Torsten Torstensson och Stig Olsson om att ta 
fram rapport om jordbruksmarkens värden i 
samhällsplaneringen  

Sammanfattning 

Motion inkommen från Torsten Torstensson och Stig Olsson 2020. Gällande byggnation 

på jordbruksmark. De yrkar på att Uddevalla kommun ska besluta att följa Jönköpings 

kommuns exempel och ta fram en rapport om jordbruksmarkens värden i 

samhällsplaneringen (gärna i samråd med LRF och Hushållningssällskapet) och besluta 

om att brukningsvärd jordbruksmark inte skall exploateras i Uddevalla kommun. 

Uddevalla kommun har sedan dess via hushållningssällskapet i arbetet med att ta fram 

den nya översiktsplanen inventerat jordbruksmarken i kommunen. Den inventeringen 

resulterade i en rapport och ett kartlager som ligger inlagt i översiktsplanen som ett 

värde i samhällsplaneringen att ta hänsyn till. Uddevalla kommun följer även 

miljöbalken om att ingen jordbruksmark får tas i anspråk som inte uppfyller krav på 

samhällsnytta. Översiktsplanen pekar således inte ut ny exploatering på jordbruksmark.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse,2022-03-08. 

Motion från Torsten Torstensson och Stig Olsson. 

Bilaga om program tillhörande motion. 

Bilaga om Jönköpings kommuns rapport. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anse motionen besvarade med hänvisning till förvaltningens förslag till kommande 

översiktsplan. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 123 Dnr KS 2022/00214 

Revidering av avgifter för torghandel 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett förslag till sänkning av avgifterna för 

upplåtelse av saluplatser på Kungstorget. Förslaget motiveras med kommunens mål att 

stärka centrumhandeln genom att göra det mer attraktivt för knallar att bedriva handel i 

centrum. De aktuella avgifterna är reglerade i kommunens avgifter för markupplåtelser 

på allmän plats. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-04. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-03-22. 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-03-22. 

Samarbetsavtal för markupplåtelser mellan Uddevalla kommun och Uddevalla 

Centrumutveckling. 

Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun. 

Jämförelse mellan olika kommuners avgifter för torghandel. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att till och med 2022-12-31 sänka dagavgiften för torghandel till 125 kr/dag/plats, samt 

att till och med 2022-12-31 sänka årsavgiften för årsplats till 3 600 kr/år. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 124 Dnr KS 2022/00212 

Antagande av detaljplan för Forshälla-Röd 2:12 m.fl. Skola 
Skäret.  

Sammanfattning 

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

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

för skolverksamhet samt säkerställa god tillhörande infrastruktur. Vidare förslås 

säkerställande av kringliggande naturområde samt möjlighet till utökning av byggrätt 

för ett mindre antal angränsande fastigheter. Föreslagen exploatering omfattas inte av 

översiktsplan. I huvudsak omfattas inte planområdet av gällande detaljplan. 

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked 2020-03-25. Planförslaget, 

upprättat 2021-02-25 samt reviderat 2022-03-03, har varit föremål för samråd samt låtit 

granskas av samrådskretsen. I samrådskretsen finns berörda regionala och lokala 

aktörer, instanser, grannar och allmänheten. Uddevalla kommuns ställningstagande till 

inkomna synpunkter redovisas i granskningsutlåtandet samt samrådsredogörelsen. 

Detaljplanen föreslås nu att antas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-03-31. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-03-22 § 77 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-03.  

Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2021-02-25, reviderad 2022-03-03. 

Planbeskrivning, upprättad 2021-02-25, reviderad 2022-03-03. 

Granskningsutlåtande, upprättad 2022-03-03. 

Översiktskarta 2022-03-03. 

Samrådsredogörelse, upprättad 2021-11-18. 

Yrkanden 

David Sahlsten (KD) och Christer Hasslebäck (UP): Avslag på förslaget i handlingarna.  

Propositionsordningar 

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

m.fl. avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta detaljplanen. 

 

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

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts.§ 124 

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

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

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

enlighet med kommunens föreslag till Trafikverket. 

 

Christer Hasslebäck (UP) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Uddevallapartiet har i de olika nämnderna svarat att vi inte ser Skäret som den 

optimala placeringen för en skola utan förordat annan placering, Råssbyn med ett 

logistiskt centrum för samhällsservice. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 125 Dnr KS 2022/00213 

Förslag på nya namn på platsen vid Zachaus gränd och gränd 
vid Studio 32 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i beslut 2022-03-22 § 122 nya namn och nya 

sträckningar av befintliga namn för platser vid Zachaus gränd och klocktornet i centrala 

Uddevalla. Förlagen är att den nya platsbildningen vid korsningen Zachaus gränd och 

Kungsgatan benämns Gertrud Zachaus gränd. Därutöver föreslås att gränden 

Blomsterwalls gränds, vid Studio 32 förlängs till att gälla hela sträckan från Kungsgatan 

fram till Stora Nygatan. 

Ärendet har beretts i kommunens namnberedning och en mer utförlig motivering till 

förslagen återfinns i samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-03-03. 

Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-01. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-03-22 § 112. 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-03-03. 

Kartunderlag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa namnet på den nya platsbildningen på Kungsgatan till Gertrud Zachaus 

plats, 

att fastställa att hela den gränd som löper från Kungsgatan och Stora Nygatan ska bära 

namnet Blomsterwalls gränd. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 126 Dnr KS 2022/00111 

Besvarande av revisionsrapport avseende granskning av 
jävsutskottet 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har låtit granska kommunstyrelsens ansvar för 

myndighetsutövningen genom jävsutskottet. Granskningen har syftat till att bedöma om 

kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig handläggning vid myndighetsutövning 

genom jävsutskottet. Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen 

delvis har säkerställt en ändamålsenlig handläggning vid myndighetsutövning genom 

jävsutskottet men påpekar att vissa brister har noterats. Revisorernas har därför lämnat 

vissa rekommendationer som kommunstyrelsen bereds tillfälle att yttra sig över. 

Kommunledningskontoret föreslår att som svar överlämna förvaltningens 

tjänsteskrivelse 2022-03-18. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-18. 

Följebrev till kommunstyrelsen. 

Revisionsrapport avseende granskning av jävsutskottet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-18 som svar på 

revisionsrapporten. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

att godkänna kommunstyrelsens svar. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 127 Dnr KS 2022/00109 

Besvarande av revisionsrapport avseende granskning av 
styrning och kontroll av partneringprojekt 

Sammanfattning 

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun 

genomfört en granskning av kommunens styrning av partneringprojekt. Granskningen 

har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 

säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av partneringsamverkan i 

större investeringsprojekt. 

Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 

och samhällsbyggnadsnämnden genom samhällsbyggnadsförvaltningen har tillskapat 

ändamålsenliga förutsättningar för styrning, ledning och uppföljning av 

partneringsamverkan i större investeringsprojekt. Det föreligger en tydlig struktur för 

hur den interna kontrollen av projektens olika faser ska ske. Styrning och ledning följer 

de rutiner som kommunen har utarbetat för sin projektledning i övriga projekt, med den 

skillnaden att i dessa projekt är entreprenören mer involverad genom hela processen. 

 

Av granskningen framkommer att samhällsbyggnadsförvaltningen har externt stöd av 

partneringledare i pågående projekt och rekommenderas att över tid bygga upp egen 

kompetens i denna för projekten väsentliga funktion. 

 

Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för partneringprojekten och behöver säkerställa att 

de risker som finns kopplade till partneringprojekt är väl omhändertagna av 

förvaltningen och projektledningen.  

 

För att förtydliga och dokumentera ansvarsfördelning mellan involverade nämnder och 

samtidigt minska riskerna och säkerställa att kommunens partneringprojekt fungerar på 

ett ändamålsenligt sätt har kommunledningsförvaltningen anställt en projektchef för 

stadsutvecklingsprojektet, där ingångna partneringavtal ingår. Detta tillskott av resurser 

ska säkerställa att den interna kontrollen säkras, att återrapportering från pågående 

projekt sker samt att möjlighet att bidra till att öka samhällsbyggnadsnämnden 

kompetens inom området sker. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-04. 

Rapport från kommunens revisorer om granskning av styrning och kontroll av 

partneringprojekt. 

Följebrev från kommunens revisorer om granskning av styrning och kontroll av 

partneringprojekt. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 127 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att överlämna kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-04 som svar på 

revisionsrapporten 

 

Kommunstyrelse föreslår kommunfullmäktige 

 

att godkänna kommunstyrelsens svar. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 128 Dnr KS 2022/00143 

God ekonomisk hushållning 2022 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 2022-04-04. 

Skrivelse från Uddevalla Vatten AB om god ekonomisk hushållning 2022. 

Bolagsstyrningsrapport från Uddevalla Vatten AB tillhörande god ekonomisk 

hushållning. 

Protokoll nr 1 från Uddevalla Vatten AB styrelsemöte 2022-02-17. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att godkänna Uddevalla Vatten AB:s utvärdering av god ekonomisk hushållning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 129 Dnr KS 2022/00166 

Revidering av bestämmelser och tillämpningsanvisningar för 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige 2021-10-13 beslutade att de förändringar som rör förtroendevaldas 

pension och en övergång till OPF-KL ska träda i kraft vid den tidpunkt som 

kommunstyrelsens personalutskott beslutar. Det framgår att nuvarande 

försäkringslösning ska avvecklas vilket gör att det inte kunde fastställas en tidpunkt för 

övergången. Det visade sig vara svårt att avveckla nuvarande försäkringslösning utan 

försämringar för de förtroendevalda i Uddevalla kommun. Det förslås nu i stället en 

revidering av nuvarande ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension” så att det 

överensstämmer med OPF-KL 18 och döps om till Riktlinjer för omställningsstöd och 

pension utifrån kommunens riktlinjer. Dessutom föreslås en justering på 

tillämpningsanvisningar som togs i personalutskottet 2021-12-01.  

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll, 2022-04-04 § 27 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2022-03-16 

Personalutskottets protokollsutdrag § 16 2016-04-06. 

Bilaga 1 OPF-KL Rev för Trygg PolitikerPension  

Reviderad Riktlinjer för omställningsstöd och pension -bilaga Reviderad 

Tillämpningsanvisningar för omställningsstöd och pension-bilaga  

Förslag till rutin för ansökan och handläggning av omställningsstöd -bilaga 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att fastställa reviderade Riktlinjer för omställningsstöd och pension att gälla från 2022-

01-01. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna revidering av tillämpningsanvisningarna,  

 

att godkänna rutin för ansökan och hantering av omställningsstöd. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 130 Dnr KS 2022/00169 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för 
Räddningsförbundet mitt Bohuslän 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har översänt årsredovisning för 2021 inklusive 

revisionsberättelse för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet för direktionen och 

de enskilda ledamöterna. 

Förbundet redovisar ett positivt resultat om 710 tkr (2020: +1349 tkr), inklusive 

finansiella kostnader. Intäkterna uppgår till 89 250 tkr (79 761 tkr), vilket är 698 tkr 

lägre än årets budget och 9 589 tkr högre än föregående år. Årets kostnader uppgår till 

88 479 tkr (78 379 tkr), vilket 1 401 tkr lägre än budget och 10 100 tkr högre än 

föregående år. Även detta år är avvikelserna från budget hänförbara till förbundets 

pensionsåtagande. 

För år 2021 når förbundet tre av fyra finansiella mål och 17 av 27 verksamhetsmål. Ett 

antal verksamhetsmål har inte kunnat uppnås på grund av den rådande pandemin. 

Förbundets sammanvägda bedömning är att man uppnår kraven för god ekonomisk 

hushållning. 

I revisionsberättelsen är revisorernas sammantagna bedömning ”att resultatet enligt 

årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 

fullmäktige uppställt” 

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

direktionen/styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-14. 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns Årsredovisning 2021 inklusive 

revisionsberättelse. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen 2021 för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

att medhänvisning till revisorernas skrivelse bevilja ansvarsfrihet för 

förbundsdirektionens ledamöter för den tid som revisionen omfattar. 

 

Jäv 
Kenneth Engelbrektsson (S) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 131 Dnr KS 2022/00226 

Årsredovisning 2021 från Samordningsförbundet Väst 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har inkommit med årsredovisning samt revisionsberättelse 

för år 2021. 

Av handlingarna framgår att förbundet redovisar ett resultat om 225 tkr. 

Samordningsförbundets utgående egna kapital 2021-12-31 var 1 983 327 kr och ligger 

nära Nationella rådets rekommendation. Överskottet ska användas i insatser 2022. I de 

individinriktade insatserna 2021 hade förbundet 523 deltagare, 

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-12. 

Samordningsförbundet Väst, styrelseprotokoll nr 1 2022, § 7. 

Årsredovisning 2021 för samordningsförbundet Väst, med bilagor samt 

revisionsberättelse. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Väst, 

att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja förbundsstyrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 132 Dnr KS 2022/00224 

Årsredovisning med revisionsberättelse 2021 för 
bostadsstiftelsen Uddevallahem, samt dotterbolagen 
Uddevallahem Bastionen AB, Uddevallahem Sundberg AB och 
Uddevallahem Holding AB samt årsredovisning med 
revisionsberättelse för bostadsstiftelsen Ljungskilehem 

Sammanfattning 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem har lämnat årsredovisning med revisionsberättelser för 

2021 för stiftelsen och bolagen som ingår i koncernen, samt för bostadsstiftelsen 

Ljungskilehem. Bostadsstiftelsen Uddevallahem är moderbolag i en koncern bestående 

av dotterbolagen Uddevallahem Holding AB, Uddevallahem Bastionen AB och 

Uddevallahem Sundberg AB. Styrelse och verkställande direktör är gemensam för 

moder- och dotterbolag samt för bostadsstiftelsen Ljungskilehem. Det ekonomiska 

resultatet efter skatt för bostadsstiftelsen Uddevallahem uppgår till 22 208 tkr (30 

653tkr fg år) och för koncernen uppgår resultatet till 30 591 tkr (40 638 tkr fg år). För 

bostadsstiftelsen Ljungskilehem uppgår årets resultat efter skatt till 1 460 tkr (2 765 tkr 

fg år). Revisorernas bedömning är att styrelsen har utfört sina uppdrag i enlighet med 

Uddevallahems respektive Ljungskilehems stadgar och att verksamheterna har skötts 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna 

kontrollen varit tillräcklig i båda bostadsstiftelserna. Någon grund för anmärkning mot 

styrelsen föreligger således inte. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-13 

Årsredovisning 2021 Bostadsstiftelsen Uddevallahem inklusive revisionsberättelse 

Årsredovisning 2021 Uddevalla Holding AB 

Årsredovisning 2021 Uddevalla Sundberg AB 

Årsredovisning 2021 Uddevalla Bastionen AB 

Årsredovisning 2021 Bostadsstiftelsen Ljungskilehem inklusive revisionsberättelse 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med hänvisning till revisorernas skrivelser bevilja styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar, 

att godkänna årsredovisningen 2021 för Bostadsstiftelsen Uddevallahem, 

att godkänna årsredovisningen 2021 för Bostadsstiftelsen Ljungskilehem. 

Jäv 
Paula Berger (S), Ann-Charlott Gustafsson (UP) och David Sahlsten (KD) anmäler jäv 

och deltar inte i vare sig överläggningar eller beslut i ärendet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 133 Dnr KS 2022/00234 

Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst samt 
återbetalning av eget kapital 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har inkommit med årsredovisning samt 

revisionsberättelse för år 2021. Av handlingarna framgår att förbundet under år 2021 

utförde 341 000 uppdrag varav 1700 var översättaruppdrag. Det var 16000 fler uppdrag 

än vad som budgeterats för. Årets resultat blev 5,4 mkr att jämför med budgeterat 

nollresultat.  

 

Direktionen har också beslutat att återbetala 10 mkr av det egna kapitalet till 

medlemmarna. Återbetalningen baseras på respektive medlems andel köpta tolk- och 

översättartjänster under verksamhetsåren 2020 och 2021. Revisorerna tillstyrker att 

ledamöterna i direktionen beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-12.  

Tolkförmedling Väst, protokoll direktionen 2022-03-25 § 468.  

Tolkförmedling Väst, protokoll direktionen 2022-03-25 § 469.  

Tolkförmedling Väst, tjänsteutlåtande 2022-03-25.  

Revisionsberättelse 2021. Årsredovisning 2021, med bilagor. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att godkänna årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst,  

 

att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja direktionen och samt de enskilda 

ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  

 

Jäv 
Elving Andersson (C) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 134 Dnr KS 2021/00475 

Avtal om samverkan mellan Arwidsro Samhällsfastigheter AB 
och Uddevalla kommun avseende projektering och uppförande 
av nytt medborgarhus i Uddevalla  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-10 att ingå samverkansavtal med Arwidsro 

Samhällsfastigheter AB avseende projektering och genomförande av nytt 

medborgarhus. Kommunfullmäktige delegerade åt kommunstyrelsen att besluta om 

faserna initial programfas, programfas, genomförandefas och färdigställande. 

Kommunfullmäktige ska fatta beslut om planeringsfas samt ingående av hyresavtal i 

Avrop 3. Avrop 1 avser initial programfas och avrop 2 avser programfas enligt 

samverkansavtalet. Avsikten med Avrop 1 är att initiera en detaljplan efter redan 

beslutat planbesked i kommunstyrelsen. Tecknande av plankostnadsavtal ingår också i 

fasen. Markanvisningsavtal utgår då samverkansavtalet gäller fastigheten Pipfabriken 

13 samt att planbesked lämnats. Underlag för indikativa huvudsakliga hyresvillkor, 

ekonomisk ram och produktionskostnadskalkyl kommer att tas fram för beslut i avrop 3. 

Programbudget och tidplan ingår i detta ärende. Avsikten med Avrop 2 är att parterna 

ska fastställa kvalitet och krav på projektet genom att projektera fram 

programhandlingar. I Avropet ingår kvalitetssäkring av ytor för att säkerställa 

behovsanalysens lokalprogram genom intern förankring samt påbörja extern förankring 

genom medborgardialog. Avrop 2 går parallellt med detaljplanearbetet för samsyn i 

processerna. Programbudget och tidplan ingår i detta ärende. Budgeten är 26 105 000 kr 

avseende Avrop 1 och Avrop 2. Plankostnadsavtal tecknas separat och ingår inte i detta 

ärende. Enligt tidplanen beräknas medborgarhuset byggstartas hösten 2024 och tillträde 

till byggnaden beräknas till hösten 2026.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-04. 

Budget för Avrop 1 och Avrop 2, uppförande av nytt medborgarhus 2022-04-04. 

Tidplan för projektet, uppförande av nytt medborgarhus 2022-04-04. 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-11-10 § 241. 

Undertecknat samverkansavtal stadshus Arwidsro inklusive bilagor 2021-12-09. 

Yrkanden 

David Sahlsten (KD) och Martin Pettersson (SD): Avslag på förslaget i handlingarna. 

 

Christer Hasslebäck (UP): Att återremittera ärendet till förvaltningen. 

 

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 mot att avslå detsamma och finner 

kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 134 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna budget avseende Avrop 1 och Avrop 2, 

 

att godkänna tidplan avseende projektet, 

 

att godkänna Cecilia Friberg som kommunens ombud i projektet. 

Reservation 

Kristdemokraterna och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkanden. 

 

Protokollsanteckning 

Christer Hasslebäck (UP) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Uddevallapartiet är i grunden positiva att bygga ett nytt medborgarhus i centrala 

staden. 

 

Arwidsro, samt deras företrädare, har visat rätt kompetens för genomförande och 

förfaller därför vara lämpliga kandidater för att genomföra detta projekt. 

 

Båda parter behöver däremot ha insikt i de faktiska förutsättningar som råder och 

därför måste följande utredas innan beslut kan tas för att undanröja framtida 

komplikationer. 

 

Vad skall ske med nuvarande Stadshus? 

 

Västvatten AB, Skansverkets avloppsledningsverk, har indikerat extrakostnader på 290 

Mkr för att harmonisera med projektet? Full genomlysning erfordras. 

Gränsdragningarna mellan fastigheterna behöver också genomgås så att parterna vet 

vem som hanterar vad. Hur påverkas estetiken i området? 

 

Jarmo Uusitalo (MP) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Miljöpartiet är positivt till projektet, men vill även i detta steg markera vår ståndpunkt i 

ett par för oss viktiga frågor:  

 

• Miljöpartiet anser att ett nytt kommunhus/medborgarhus skall ägas av kommunen.  

 

•Miljöpartiet anser att det är viktigt att eventuella framtida förändrade/ökade 

lokalkostnader för biblioteket och kulturskolan inte medför minskningar i 

verksamheternas omfattning, i klartext – ökade hyror skall inte betalas med färre 

böcker eller färre musiktimmar. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 134 
 

David Höglund Velasquez (V) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Vänsterpartiet ser fortsatt ett behov av ett nytt stadshus/medborgarhus och ställer sig 

inte negativt till detta projekt ur ett centrumperspektiv samt medborgarnas behov. 

Frågan är fortfarande komplex och vi följer utvecklingen genom avropen. 

Vänsterpartiet vill notera sin åsikt med nedan ståndpunkter: 

 

1. Vår grundsyn är att kommunen skall äga sina fastigheter. 

 

2. Det är viktigt att medborgarhuset blir tillgängligt för alla i kommunen. 

Föreningslivet skall ha rimliga kostnader för att begagna den nya kulturskolan för 

möten, konserter och andra kulturevenemang. 

 

3. De kommunala verksamheter som planeras att inhysas i byggnaden skall vara 

lämpliga att vara samlade på samma plats. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 135 Dnr KS 2022/00227 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, beslut 
gällande allmänna handlingar 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till revideringar av 

kommunstyrelsens delegationsordning. Revideringarna berör avsnittet Utlämnande av 

allmän handling. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-01 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslaget till revideringar. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 136 Dnr KS 2022/00101 

Försäljning av fastigheten Uddevalla Aröd 1:26 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Aröd 1:25 inkom under september 2021 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, se bilaga 1. 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.  

 

Kommunstyrelsen beslutade under november månad 2021 om att en direktanvisning av 

fastigheten Aröd 1:26 till Fyrstads fastighet AB, att två värderingar på Aröd 1:26 ska 

inhämtas som utgör grund för köpeskillingen samt att godkänna att ett köpeavtal mellan 

Fyrstads Fastighets AB och Uddevalla kommun upprättas berörande försäljning av 

fastigheten Aröd 1:26. Planeringsavdelningen tagit fram ett köpeavtal berörande 

försäljningen av fastigheten Aröd 1:26, se bilaga 2. Planeringsavdelningen har inhämtat 

två värderingar på Aröd 1:26, Värderingarna uppger en köpeskilling om 3 300 000 

kronor, se värdering 1 Aröd 1:26, bilaga 3. respektive 3 200 000 kronor, se värdering 2 

Aröd 1:26, bilaga 4. Då värderingarna ska utgöra grund för köpeskilling och är såpass 

nära varandra i värdering har en köpeskilling om 3 300 000 kronor beslutats. I samband 

med det pågående planarbetet har miljöavdelningen i Uddevalla kommun varit 

inblandad. De konstaterar att undersökningar och eventuell sanering av fastigheten Aröd 

1:26 kommer behöva ske. Kostnader för undersökningar och eventuell sanering 

bekostas av verksamhetsutövaren, som i det fall är räddningstjänsten och således 

Uddevalla kommun.  

 

Kommunledningskontoret rekommenderar att kommunstyrelsen ska godkänna upprättat 

köpeavtal mellan Fyrstads fastighet AB och Uddevalla kommun berörande fastigheten 

Uddevalla Aröd 1:26. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-04-05.  

Förfrågan om markanvisning berörande Aröd 1:26, bilaga 1.  

Köpeavtal, bilaga 2.  

Värdering 1 Aröd 1:26, bilaga 3.  

Värdering 2 Aröd 1:26, bilaga 4. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna upprättat köpeavtal mellan Uddevalla kommun och Fyrstads Fastighets 

AB berörande fastigheten Uddevalla Aröd 1:26.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 137 Dnr KS 2022/00165 

Ansökan om sponsring från IK Oddevold för Oddebollen 
fotbollscup 2022 

Sammanfattning 

IK Oddevold har inkommit med en ansökan om sponsring med 150 000 kronor till 

Uddevalla kommun. Oddebollen är en av Sveriges största fotbollscuper på gräs för 

ungdomar, flickor och pojkar. De flesta matcherna spelas på Bodelefältets gräsplaner 

vid Gustafsberg i Uddevalla, men även andra planer runt i Uddevalla används.  

Ca 3500 aktiva spelare och ledare kommer till Uddevalla. Deltagarna kommer från  

stora delar av Sverige och Norge, samt runt 25 000 besökare under cupens 3 dagar från 

stora delar av Sverige enligt ansökan. I år arrangeras turneringen för 35:e gången i 

Uddevalla. Turneringen är sanktionerad av Bohusläns Fotbollförbund och Svenska 

Fotbollförbundet.  

År 2020 och 2021 tvingades IK Oddevold att ställa in turneringen pga Covid-19.  

Uddevalla kommun har tidigare sponsrat IK Oddevold för Oddebollen med 75 000 

kronor.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-07. 

Avtal mellan Uddevalla kommun och IK Oddevold gällande Oddebollen, 2022-04-07 

Ansökan om sponsring från IK Oddevold gällande Oddebollen, 2022-03-01. 

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att sponsra IK Oddevold för Oddebollen 2022 med 100 000 kronor, 

att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för sponsring. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 138 Dnr KS 2022/00207 

Ansökan om sponsring från Kroppskultur till Junicupen 2022  

Sammanfattning 

GF Kroppskultur har inkommit med en ansökan om sponsring med 600 000 kronor för 

att arrangera Junicupen 2022. Då det kommer att spelas på ett nytt område och använda 

befintlig p-plats på Kampenhof behöver arrangören enligt ansökan köpa in golv. 

Föreningen räknar med en extra kostnad för att köpa in golv som uppgår till cirka 1,5 

mkr. I ansökan saknas budget för Junicupen. 

GF Kroppskultur hoppas att arrangemanget av Junicupen 2022 i centrala Uddevalla ska 

bidra till en levande stadskärna. Arrangörerna räknar med att det är ca 6000 

personer/dag i rörelse kring Junicupen. Arrangemanget har på grund av Covid-19 

tvingats att ställas in både 2020 och 2021. Senaste gången Junicupen genomfördes var 

2019. Då deltog 264 lag, varav 63 från Norge. Junicupen har haft en tillväxt på 

ca 30 lag per år enligt ansökan, vilket är bland de största cuperna i Sverige. I år blir det 

den 46:e upplagan av cupen. Junicupen 2022 blir en nystart samt på en ny spelplats i 

centrala Uddevalla. 

Uddevalla kommun har tidigare sponsrat GF Kroppskultur för Junicupen med 75 000 

kronor. Då genomfördes cupen vid Rimnersområdet, som nu är en byggarbetsplats. 

Föreliggande förslag innebär att kommunstyrelsen sponsrar GF Kroppskultur för 

Junicupen 2022 med 100 000 kr, samt med ytterligare 300 000 kr för flytt 

arrangemanget till centrum från Rimnersområdet som i år är en byggarbetsplats. Medlen 

ska täcka eventuella hyror, tjänster etcetera som föreningen beställer av kommunen för 

att genomföra arrangemanget. Respektive förvaltning ställer ut faktura till GF 

kroppskultur för genomförda leveranser. 

Beslutsunderlag 

Kompletterad budget, 2022-04-20 

Avtal mellan Uddevalla kommun och GF Kroppskultur, 2022-04-07 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-06 

Budget tillhörande sponsringsansökan, 2022-03-23 

Karta tillhörande sponsringsansökan, 2022-03-23 

Ansökan om sponsring från GF Kroppskultur till Junicupen, 2022-03-23 

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att sponsra GF Kroppskultur för Junicupen 2022 med 100 000 kr, 

att sponsra GF Kroppskultur med ytterligare 300 000 kr för flytt arrangemanget till 

centrum från Rimnersområdet som i år är en byggarbetsplats, 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 
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Forts. § 138 

att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för sponsring. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 139 Dnr KS 2021/00688 

Uppdragsavtal med Västtrafik avseende upphandling av 
Flexlinjen i Uddevalla samt förtydligande av tidigare beslut 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-15 att låta Västtrafik upphandla Flexlinjen för 

fortsatt trafik från sommaren 2024. Kommunstyrelsen önskar också att trafiken bör 

utföras med klimatneutrala och fossilfria drivmedel och att kommunen skall godkänna 

upphandlingsunderlaget. 

 

Västtrafik, som för kommunens räkning, ska upphandla trafiken tolkar kommun-

styrelsens beslut som att kommunen inte vill peka på ett visst drivmedel genom att i 

stället framhålla klimatneutralitet och fossilfrihet. Klimatneutralitet är dock inget 

vedertaget eller entydigt begrepp i drivmedelssammanhang och kan därför tolkas på 

olika sätt, vilket exv. även skulle kunna omfatta klimatkompensation för utsläpp. I 

kommunstyrelsens beslut används också ordet bör vilket är en mjukare skrivning än ett 

skall-krav. Innebörden av kommunens formulering blir enligt Västtrafik att trafik-

operatörerna kommer att välja biodiesel som drivmedel. Kommunens formulering 

medger inte att trafikföretagen kan välja elfordon. Önskar kommunen eldrift eller att 

eldrivna fordon ska vara möjliga måste kommunens drivmedelskrav omfatta även 

utsläppsfria drivmedel. 

 

Västtrafik har meddelat att kommunen måste lämna tydligt besked om drivmedel och 

maxbelopp senast under april månad för att Västtrafik ska kunna upphandla Flexlinjen. 

 

Kommunstyrelsens ordförande har berett ärendet och föreslår att fordon i Flextrafiken 

skall använda fossilfria bränslen alternativt el samt att uppdra åt kommundirektören att 

ingå uppdragsavtal med Västtrafik innehållande uppgift om kommunens maxbelopp för 

Flexlinjen i Uddevalla. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförande protkokollsföslag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-05.  

Förslag till uppdragsavtal mellan Västtrafik och Uddevalla kommun. 

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att fordon i Flextrafiken skall använda fossilfria bränslen alternativt el, samt 

 

att uppdra åt kommundirektören att ingå uppdragsavtal med Västtrafik innehållande 

uppgift om kommunens maxbelopp för Flexlinjen i Uddevalla. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 139 

Protokollsanteckning 

Jarmo Uusitalo (MP) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Miljöpartiet hade föredragit att kommunen skulle ha genomfört en egen upphandlingen 

av flexlinjetrafiken.  

 

Christer Hasslebäck (UP) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Uddevallapartiet har tidigare yrkat på återremiss i första hand och ett avslag av 

förslaget i andra hand med syfte att göra upphandling av Flexlinjen i egen regi. 

Uddevalla fullmäktige har återremitterat för en genomlysning av det kommunala 

bolaget Uddevalla Omnibus i syfte att klargöra vad kontrakt i egen regi innebär både 

för bolaget som för de involverande kommunala förvaltningarna. 

Det är onekligen så att Flexlinjen skulle bidra till en effektivare hantering av 

fordonsflottan bussar. 

 

Uddevalla Omnibus framtida värde är avhängigt vilka trafikavtal som bolaget har i 

egen regi och inte så beroende på den ingående fordonsparken. 

 

Uddevalla driver i dag möjligheten att etablera en vätgastankstation för att minska de 

fossila utsläppen inom kommunen. Ett steg i att etablera en vätgastankstation är att det 

finns fordon som drivs med vätgas och här kommer flextrafiken i kombination med 

skoltrafiken in som möjliggörare till etableringen av en vätgastankstation.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 140 Dnr KS 2022/00023 

Utredning av förutsättningar för syresättning av Byfjorden 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige uppdrog 2013-11-13 dåvarande Miljö och Stadsbyggnadsnämnden 

att, under förutsättning att extern medfinansiering kunde ordnas, utreda fortsatt 

syresättning av Byfjorden. Någon extern medfinansiering har inte ordnats. Syresättning 

av Byfjorden är en viktig och angelägen fråga för hela Uddevalla kommun. Att 

Byfjorden är en levande och frisk fjord full av fisk gynnar alla, både kommuninvånare 

och besökare. Det är kommunövergripande fråga som med fördel samordnas från 

kommunledningskontoret eftersom den berör flera förvaltningar, bolag och andra 

organisationer exempelvis 8+ fjordar. Uddevalla Vatten AB (UVAB) arbetar just nu 

med en förnyad tillståndsansökan för Skansverket. I den ingår att andra utsläppspunkter 

än den nuvarande utreds men utgångspunkten är att nuvarande utsläppspunkt behålls. 

Utredning om vilken punkt som är bäst kommer göras under 2022. Beroende på 

pågående arbete inom Uddevalla Vatten AB och beroende på utfall av vattendom och 

möjlig placering av utsläppspunkt, kan kostnadseffektivitet och synergieffekter med 

syresättning uppstå. Den kunskap och möjlighet går inte att bedöma ännu. Det är den 

utsläppspunkt som långsiktigt är bäst ur miljösynpunkt som kommer ligga till grund för 

Länsstyrelsens beslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-13. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-02-15 § 56 

Fakta kring syresättning av Byfjorden (Anders Stigebrant, Göteborgs universitet) 

Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2013-11-13 §  § 179  

Yrkanden 

Stefan Skoglund (S) och Camilla Johansson (C): Bifall till förslaget i handlingarna.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att i samverkan med Uddevalla Vatten AB 

och samhällsbyggnadsförvaltningen utreda kostnader och effekter av att flytta 

Skansverkets utsläppspunkt för att samtidigt kunna syresätta Byfjordens vatten, 

 

att när utredningen är klar, redovisa förslag på lösning och kostnadsbild för syresättning 

av Byfjorden, för kommunstyrelsen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 
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§ 141 Dnr KS 2022/00005 

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från 
Fyrbodal 2022  

Sammanfattning 

Ingemar Samuelsson (S) informerar om följande.  

 

 Genomförd workshop inom Fyrbodal om interkommunal samverkan och hur 

kommunalförbundet bäst används av medlemmarna. 

 

 Lägesrapport från rekryteringen av ny förbundsdirektör för Fyrbodal. 

 

 Att en ny verkställande direktör för Mediapoolen Västra Götaland AB har 

anställts. 

 

 Process för beslut om nytt avtal för naturbruksutbildningarna inom Västra 

Götalandsregionen. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 142 Dnr KS 2022/00004 

Information från kommundirektören 2022  

Sammanfattning 

Kommundirektör Malin Krantz informerar om att nöjd-kund-index har förbättrats i 

mätningarna av Uddevalla kommuns företagsklimat. Kommunen arbetar just nu 

tillsammans med branschorganisationerna för att hitta ett bra forum för en gemensam 

dialog i angelägna frågor. 

 

Kommundirektören informerar vidare om den översyn av kommunledningskontorets 

organisation som hon har initierat. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 
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§ 143 Dnr KS 2022/00002 

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning 

I förteckningar daterade 2022-04-19 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 

kommunstyrelsens vägnar under perioden 2022-03-23—2022-04-19. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-20 

Förteckningar över delegationsbeslut 2022-04-19 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 144 Dnr KS 2022/00003 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att lägga anmälningsärendena i förteckning daterad 2022-03-22 till handlingarna.  
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