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Övriga

Justerandes signatur

Christine Feuk, Sveriges kommuner och regioner, § 257
Annica Ryman, förvaltningschef Kultur och Fritid, § 257
Staffan Lindroos, förvaltningschef Barn och utbildning, § 257
Maria Jacobsson, förvaltningschef Samhällsbyggnad, § 257
Roger Granat, förvaltningschef Socialtjänsten, § 257
Jerker Hansson, avdelningschef Västvatten AB, § 258
Liam Rognli, förslagsställare, § 260
Sara Gustafsson, personalchef
Peter Larsson, kommundirektör
Sebastian Johansson, kommunsekreterare
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§ 257

Dnr KS 315226

Dialog om rollfördelning mellan politiker och tjänstemän samt
tillitsbaserad styrning och ledning
Sammanfattning

Christine Feuk från Sveriges kommuner och regioner (SKR) informerar
kommunstyrelsen om framväxten av olika principer för styrning av den offentliga
förvaltningen i Sverige med fokus på tillitsbaserad styrning. Kommunstyrelsen för en
dialog om rollfördelningen mellan tjänstemän och förtroendevalda.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 258

Dnr KS 314185

Muntlig information på kommunstyrelsens sammanträde
Sammanfattning

Avdelningschef Jerker Hansson från Västvatten AB informerar kommunstyrelsen om
VA-nätets kapacitet vid olika typer av skyfall, olika aktörers ansvar i dagvattenfrågor
och hur vattnet rör sig i Uddevalla vid kraftiga skyfall.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 259

Dnr KS 2020/00569

Medborgarförslag från Ulf G Eriksson om att inrätta ett
naturpris
Sammanfattning

Ulf G Eriksson inkom i september 2020 med medborgarförslag om att Uddevalla
kommun ska inrätta ett naturpris och att priset ska delas ut en gång per år till någon som
gjort naturen i Uddevalla en stor tjänst. Kommunfullmäktige har överlåtit åt
kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till samhällsbyggnadsnämnden.
Nämnden behandlade ärendet den 16 september och föreslog då kommunstyrelsen att
bifalla förslaget om att inrätta ett naturpris samt att nämnden ska bemyndigas att ta fram
kriterier för priset samt årligen utse pristagare.

Kommunen delar årligen ut ett antal olika priser, exempelvis jämställdhetspris,
demokratipris och priser inom kultur- och fritidsområdet. Kommunen samverkar också
med andra aktörer vad gäller prisutdelning. Inrättande och upprätthållande av nya priser
är förknippat med administration och kostnader, samt innebär en risk för att värdet av
respektive pris urholkas, liksom intresset för att nominera pristagare.
Kommunledningskontoret föreslår därför att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-23.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-16 § 357.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-16.
Medborgarförslag från Ulf G Eriksson 2020-09-11.
Yrkanden

Anna Lena Heydar (S): Att bifalla medborgarförslaget om att inrätta ett naturpris,
att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta om kriterier för hur pristagaren ska
utses samt att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta om vem/vilka som ska få
Uddevalla kommuns naturpris.
Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Bifall till Anna Lena Heydars (S) yrkande.
Jarmo Uusitalo (MP): Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över
kommunens priser och deras inriktning för att se om man skulle kunna samla priserna
till färre priser med en mer allmän inriktning typ ”gjort en lovvärd insats för Uddevalla
kommun och dess invånare”.
Ann-Charlott Gustafsson (UP): Bifall till Anna Lena Heydars (S) ändringsyrkande och
Jarmo Uusitalos (MP) tilläggsyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 259
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Anna Lena Heydars (S)
ändringsrykande och finner kommunstyrelsen bifalla ändringsyrkandet. Ordförande
ställer därefter proposition på Jarmo Uusitalos (MP) tilläggsyrkande och finner
kommunstyrelsen bifalla detsamma.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla medborgarförslaget om att inrätta ett naturpris,
att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta om kriterier för hur pristagaren ska
utses samt att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta om vem/vilka som ska få
Uddevalla kommuns naturpris.
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över kommunens priser och deras
inriktning för att se om man skulle kunna samla priserna till färre priser med en mer
allmän inriktning typ ”gjort en lovvärd insats för Uddevalla kommun och dess
invånare”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 260

Dnr KS 2020/00800

Medborgarförslag från Liam Rognli om gatubelysning på gångoch cykelvägen mellan Smedseröd och östra Torp
Sammanfattning

Liam Rognli har inkommit med medborgarförslag om belysning på gång- och
cykelvägen mellan Smedseröd och östra Torp. Kommunfullmäktige har överlåtit åt
kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Då ärenden om belysning längs kommunala
gång- och cykelvägar vanligen ankommer på samhällsbyggnadsnämnden har ärendet
remitterats dit. Förslagsställaren beskriver i sitt förslag att befintlig gång- och cykelväg
mellan Smedseröd och östra Torp inte är belyst. Vidare framgår i förslaget att
Smedseröd har haft en kraftig expansion under de senaste åren och att de flesta hushåll
består av barnfamiljer. Avsaknad av belysning på gång- och cykelvägen, menar
förslagsställaren, hindrar många barn och vuxna att promenera eller cykla till
köpcentrum, busshållplatser och skolor.
Samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt remissyttrande att den arbetar för att öka
tillgängligheten och tryggheten på allmänna platser och gör bedömningen att det finns
behov av belysning på den cirka 650 meter långa vägsträckan, som i sin förlängning
leder vidare till bland annat skolorna på Norgården och Källdal. Detta för att skolelever
ska kunna ta sig till skolan på ett tryggare sätt och för att generellt öka tillgängligheten
för boende att promenera eller cykla på vägsträckan.
Enligt nämnden är beräknad kostnad för installation av 22 belysningsstolpar på
vägsträckan cirka 400 tkr. Om kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget är
samhällsbyggnadsnämndens avsikt att ansöka om statlig medfinansiering för att täcka
hälften av beräknad investeringskostnad. Nästa ansökan om statlig medfinansiering kan
göras 2022 med besked om ansökan beviljats/inte beviljats beräknad till juni/juli 2022.
Installationen arbetas sedan in i budget för kommande år, med ett genomförande tidigast
år 2023.
Förslagsställaren närvarar och yttrar sig över sitt medborgarförslag.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-16 § 359.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-03.
Kartbilaga cykelväg.
Medborgarförslag från Liam Rognli.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla medborgarförslaget under förutsättning att statlig medfinansiering beviljas
eller att samhällsbyggnadsnämnden på annat sätt finansierar åtgärden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 261

Dnr KS 2021/00456

Medborgarförslag om att göra spannmålssilon till en
slottsliknande siluett
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit om att göra de spannmålssilos som finns i
Uddevalla hamn till en ”slottsliknande siluett”. Kommunfullmäktige har överlåtit åt
kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
Enligt uppgift från Uddevalla Hamnterminal AB ägs silokomplexen av två olika privata
aktörer. Varken Uddevalla kommun eller hamnbolaget har därför möjlighet att företa
någon utsmyckning av byggnaderna. Medborgarförslaget bör av denna anledning
avslås.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-21.
Medborgarförslag daterat 2021-08-15.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 262

Dnr KS 2021/00309

Medborgarförslag från Gustav Ros om att kommunen ska
avsluta sitt deltagande i Fairtrade City
Sammanfattning

Gustav Ros har inkommit med medborgarförslag om att kommunen ska avsluta sitt
deltagande i Fairtrade City, avsluta samtliga tjänstemannauppdrag kopplade till
Fairtrade City samt anta som policy att inte upphandla Fairtrade-märkta produkter.
Förslaget motiveras av dels den årliga certifieringskostnaden om 15 tkr och dels den
högre kostnaden för Fairtrade-märkta produkter.
Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
Skillnaden i kostnad för kommunen mellan Fairtrade-produkter och icke rättvisemärkta
produkter är svår att beräkna. För kaffe uppskattas skillnaden vara 10-15 kronor kilo.
Under fjärde kvartalet 2019 köpte kommunen c:a 4500 kilo Fairtrade-märkt kaffe.
Uddevalla kommun är sedan 2010 en s.k. Fairtrade City efter beslut av
kommunfullmäktige. Fairtrade City är en diplomering av kommuner som engagerar sig
för en etisk konsumtion och hållbar handel i linje med Agenda 2030. Att delta i
Fairtrade City bidrar till möjligheterna att bedriva verksamhet i enlighet med
kommunens miljömål, framför allt mål 1 Uppmuntra och inspirera till hållbar
utveckling, Mål 2 Skapa förutsättningar för en hållbar livsstil och Mål 4 ställa tydliga
miljökrav och etiska krav vid upphandling och vid inköp av varor och tjänster.
Kostnaden för certifiering, extra kostnad vid inköp och kostander för administration och
aktiviteter inom ramen för Fair Trade City är således en kostnad för att arbeta mot
fullmäktiges miljömål.
Eftersom Fairtrade-produkter är certifierade av tredje part är det en enklare hantering för
en kommun att välja vid upphandling än att själv ta kostnaden för att följa upp sociala
villkor för de anställda på plantagen. Etiska villkor och miljökrav finns även vid avtal
inom Sverige och EU, men kan då enklare följas upp utan tredjepartscertifiering.
Med hänvisning till att fullmäktiges beslut om deltagande i Fairtrade City och det stöd
det ger kommunen i arbetet mot Agenda 2030 och miljömålen föreslås
medborgarförslaget avslås.
Förslaget har skickats till Fairtrade Sverige som i en bifogad skrivelse redogör för sin
syn på frågan.
Med anledningen av att Camilla Johanssons (C) yrkande bifölls av kommunstyrelsen
informerar ordförande under sammanträdet att kommunledningskontoret bör ha som
målsättning att utredningen ska färdigställas under första kvartalet 2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 262
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-30.
Skrivelse från Fairtrade Sverige om etisk konsumtion m.m. 20217-07-01.
Medborgarförslag från Gustav Roos 2021-05-07.
Yrkanden

Camilla Johansson (C): Att uppdra åt kommunledningskontoret att se över och redovisa
vilka alternativ till medlemskap i ”Fairtrade City” som finns för kommunen att stödja
rättvis och etisk handel och att därmed anse medborgarförslaget besvarat
Jarmo Uusitalo (MP): I första hand bifall till förslaget i handlingarna, i andra hand bifall
till Camilla Johansson (C) yrkande.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Camilla Johanssons (C)
ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla ändringsyrkandet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt Kommunledningskontoret att se över och redovisa vilka alternativ till
medlemskap i ”Fairtrade City” som finns för kommunen att stödja rättvis och etisk
handel, och
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 263

Dnr KS 2021/00110

Medborgarförslag från Malin Göthberg om att införa huskurage
Sammanfattning

Malin Göthberg inkom i februari 2021 med medborgarförslag om att kommunen bör
införa ”huskurage”. Förslaget motiveras bl.a. av att det är viktigt att kommunen agerar
och visar att våld i nära relation är någonting det jobbas aktivt med att motverka.
Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation
genom att ge grannar verktyg att agera. Föreningen beskriver huskurage som en policy
som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa.
Metoden innebär att en granne som misstänker att våld pågår ska ringa på dörren och
fråga hur det står till, vid behov ta hjälp av ytterligare en granne eller hyresvärden samt
ringa polisen (vid akuta situationer kontaktas alltid polisen först). Ett antal kommuner
och föreningar har infört huskurage. Kommunfullmäktige behandlade en motion om
införande av huskurage i november 2019. Motionen bifölls inte. I
kommunledningskontorets beslutsunderlag framgick bl.a. att det, åtminstone initialt,
skulle kräva en relativt stor arbetsinsats för att brett sprida huskuragepolicyn och
besvara frågor kring denna. Riskerna måste också beaktas om kommunen ska uppmana
medborgare att intervenera i potentiellt farliga situationer. Göthbergs medborgarförslag
behandlades av det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) i augusti 2021. Rådet ställer
sig inte bakom huskurage då det inte finns resurser att genomföra det eller någon
evidens bakom metoden. Med anledning av brottsförebyggande rådets ställningstagande
och vad som framkom vid beredningen av motionen 2019 kvarstår
kommunledningskontorets bedömning och medborgarförslaget föreslås därför avslås.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-30. Medborgarförslag 2021-02-11.
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-08 § 6.
Yrkanden

Camilla Johansson (C): att uppdra åt kommunledningskontoret med anledning av den
redan tidigare besvarade motionen om Huskurage 2020-01-08 § 6 där det föreslogs att
motionen och inkomna remissvar skulle överlämnas till kommunens brottsförebyggande
råd för kännedom och som ett bidrag i arbetet utifrån rådets uppdrag om bl.a.
information om brottsförebyggande insatser, arbeta mot brott i hemmiljö och för
grannsamverkan,
att senast 2021-12-15 få svar på hur man idag arbetar med det våldspreventiva arbetet
utifrån det brottsförebyggande rådets arbete som skett sen motionen ansågs besvarad,
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 263
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Camilla Johanssons (C)
ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla ändringsyrkandet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunledningskontoret med anledning av den redan tidigare besvarade
motionen om Huskurage 2020-01-08 § 6 där det föreslogs att motionen och inkomna
remissvar skulle överlämnas till kommunens brottsförebyggande råd för kännedom och
som ett bidrag i arbetet utifrån rådets uppdrag om bl.a. information om
brottsförebyggande insatser, arbeta mot brott i hemmiljö och för grannsamverkan,
att senast 2021-12-15 få svar på hur man idag arbetar med det våldspreventiva arbetet
utifrån det brottsförebyggande rådets arbete som skett sen motionen ansågs besvarad,
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 264

Dnr KS 2021/00176

Medborgarförslag (ungdomsförslag) om att ändra
arbetsordningen i ungdomsfullmäktige
Sammanfattning

Ungdomsfullmäktige har lagt fram ett ungdomsförslag om utöka antalet möten, från tre
gånger per termin som är arbetsordningen idag. Anledningen är att de vill få mer gjort
under en mandatperiod. På senaste ungdomsfullmäktige den 25 maj beslutade
ledamöterna att ett möte i månaden är en bra mötesfrekvens, vilket också följer de andra
politiska organen.
Ungdomsfullmäktige byts ut varje höst och därför kan engagemanget och behov av
möten variera beroende på grupp. För att göra bestämmelsen om antal möten mer
flexibel kan arbetsordningen revideras till att ungdomsfullmäktige ska ha 6-8 möten per
läsår (mandatperiod). Genom en sådan arbetsordning kan ungdomsfullmäktige lägga till
möten vid behov, exempelvis under vårterminen då det i nuläget blir glest mellan
mötena.
Ledamöterna i ungdomsfullmäktige arvoderas för sin mötestid på samma sätt som
förtroendevalda. Arvodekostnaderna har under våren varit ca. 4000 kr per sammanträde,
med fem deltagande ledamöter. En ökning i antal möten (och antal ledamöter) innebär
också en ökning av arvodeskostnaderna.
Beslutsunderlag

Demokratiberedningens protokoll, 2021-09-09 § 33
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-31
Ungdomsförslag daterat 2021-03-08
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
att revidera ungdomsfullmäktiges arbetsordning till att ungdomsfullmäktige ska ha 6-8
möten per läsår (mandatperiod).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 265

Dnr KS 2020/00556

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Merja Henning (UP)
och Leif Dolonius (UP) om att bli pilotkommun för framtidens
vårdstruktur
Sammanfattning

Ann-Charlott Gustafsson (UP), Merja Henning (UP) och Leif Dolonius (UP) har
inkommit med motion om att Uddevalla kommun ska bli pilotkommun för framtidens
vård.
Motionen har remitterats till socialnämnden som i sitt remissvar skriver att motionen
lyfter en stor fråga där det kan vara svårt för en enskild kommun att ”äga” frågan. Ett
pilotprojekt måste även stödjas av regionen och troligtvis även nationellt.
Socialförvaltningen ställer sig positiv till att delta i ett framåtsyftande pilotarbete.
Samverkan med regionen fungerar bra. Utmaningen för den kommunala hälso- och
sjukvården är att ansvaret för brukaren/patienten är delat mellan region och kommun.
Kommunen ansvarar för vården upp till sköterskenivå och regionen för läkarnivå. Detta
har påpekats i den första delrapporten från Coronakommissionen. Regeringen har även
tillsatt en utredning om en ny äldreomsorgslag där utredaren ska redovisa hur medicinsk
kompetens kan säkerställas i kommunerna.
En ny vårdstruktur måste fungera i alla regioner och alla kommuner. Både regioner och
kommuner har stor variation i befolkningsunderlaget. Socialförvaltningen anser att det
är klokt att avvakta dels Coronakommissionens slutrapport, dels utredningen om ny
äldreomsorgslag. Rapporterna kommer februari 2022 samt juni 2022. Båda dessa
rapporter kan ge vägledning om behovet av ny vårdstruktur i Sverige samt tankar om
hur en ny vårdstruktur kan se ut.
Socialnämnden föreslår att kommunen ska avvakta med att ansöka om att bli
pilotkommun.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-07.
Socialnämndens protokoll 2021-06-15 § 101.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 26 maj 2021.
Motion från Ann-Charlotte Hustafsson (UP) m.fl.
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.

Justerandes signatur
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Forts. § 265
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservation

Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 266

Dnr KS 2021/00522

Förslag på nya vägnamn på Furuhall, Bokhallsvägen och
Rönnhallsvägen
Sammanfattning

På området Furuhall vid Rotviksbro, med en detaljplan från 2012, ska två nya gator
byggas ut. För övriga gator inom området beslutades vägnamn 2012-10-10.
Namnberedningen föreslår gatunamnen Rönnhallsvägen och Bokhallsvägen. Samråd
har skett med exploatören i området. Övriga gator i området heter bland annat
Furuhallsvägen, Björkhallsvägen och Ekhallsvägen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-23.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-16 § 369.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-13.
Karta med föreslagna vägnamn 2021-08-24.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa vägnamnen Rönnhallsvägen och Bokhallsvägen för de nya gatorna inom
området Furuhall.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-10-27

§ 267

Dnr KS 2021/00463

Revidering av plan- och bygglovstaxa Uddevalla Kommun
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag till revidering av plan- och
bygglovstaxan för Uddevalla kommun.
Plan- och bygglovstaxan förtydligas vad gäller ärenden som tas av kommunstyrelsen
samt justeras i mindre omfattning i beloppshänseende för att bättre motsvara nedlagd
arbetstid. Både höjningar och sänkningar förekommer.
Förändringar av taxan ska beslutas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-09
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-02
Plan- och bygglovstaxa Uddevalla kommun 2021-08-02
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till ändringar av plan- och bygglovstaxan,
att fastställa föreslagen plan- och bygglovstaxa att gälla från och med 2022-01-01, och
tills vidare, intill dess att ny taxa beslutas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-10-27

§ 268

Dnr KS 2021/00137

Revidering av avgifter för markupplåtelse på allmän plats inom
Uddevalla kommun
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om revidering av avgifter för
markupplåtelser på allmän plats. De förändringar som föreslås är bland annat att
foodtrucks särskiljs från mobila mindre anläggningar så som kaffemoped och
korvvagnar och bildar två olika kategorier. Vidare höjs priset för upplåtelsen av
foodtrucks till 2 500 kr/månad exklusive el. Det har också lagts till en kategori för
mobilmast med teknikbod samt en kategori för upplåtelse av postlådesamlingar på
allmän plats.
Elving Andersson (C) informerar om att vissa redaktionella förändringar bör göras av
underlaget inför kommunfullmäktiges beslut, vilken ordförande ställer sig bakom.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-26.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-16 § 364.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-30.
Förslag till reviderade avgifter för markupplåtelse på allmän plats.
Yrkanden

Martin Pettersson (SD): att föreslå kommunfullmäktige att anta revideringen av
Avgifter för markupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla kommun från 2022-01-01
med den ändringen att upplåtelse för s.k. foodtruck skall vara 5 000 kronor / månad och
plats exklusive kostnad för el.
Propositionsordningar

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta revideringen av Avgifter för markupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla
kommun att gälla från och med 2022-01-01
Reservation

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering.
Beslutsunderlaget är felaktigt vad avser den ytan som
matvagnarna faktiskt tar i anspråk, detta då bord, stolar med mera tillåtes utöver
fordonets uppställningsplats. Dokumentet redogör för en yta om 15 kvadratmeter
medans det i verkligheten rör sig om närmare 30 kvadratmeter. Därmed blir också
redovisade jämförelserna gentemot korvvagnar och annat felaktiga.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-10-27

§ 269

Dnr KS 2021/00571

Revidering av förbundsordning för samordningsförbundet Väst
med anledning av upptagande av ny medlem, Melleruds
kommun
Sammanfattning

Samordningsförbundet Väst har inkommit med förslag om reviderad förbundsordning
med anledning av att Melleruds kommun vill upptas i förbundet. Melleruds kommun
ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg. Beslut har fattats om att upplösa
förbundet vid årsskiftet. Vänersborgs kommun har ansökt om medlemskap i
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp, medan Melleruds kommun
har inkommit med ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst. Styrelsen för
Samordningsförbundet Väst har haft extra insatt styrelsemöte den 7 oktober 2021 för att
diskutera Melleruds kommuns ansökan till förbundet. Styrelsen för
Samordningsförbundet Väst ställde sig enig bakom att Melleruds kommun beviljas
medlemskap i förbundet. Ska Melleruds kommun ingå i Samordningsförbundet Väst
from 2022-01-01 så behöver samtliga medlemmar ha beslutat om ny förbundsordning
för förbundet senast den 30 november 2021. Förbundschef och presidiet för
Samordningsförbundet Väst, fick i samarbete med representanter från Melleruds
kommun i uppdrag att arbeta fram underlag till beslut. Samordningsförbundet Väst
fortsätter i nuvarande form, behåller sitt namn och organisationsnummer men utvidgas
med en kommun, Mellerud. Genom att det inte bildas något nytt förbund gäller alla
beslut som Samordningsförbundet Väst har tagit tidigare även för Melleruds kommun. I
samband med att Melleruds kommun skrivs in som medlem i förbundsordningens § 3
föreslår förbundsdirektionen några andra ändringar, bl.a. ett nytt stycke om
återbetalning av medlemsbidrag, samt några ändringar av mindre betydelse.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-14.
Förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Väst.
Befintlig förbundsordning för Samordningsförbundet Väst.
Avsiktsförklaring till medlemmar i samordningsförbundet Väst.
Beslut kommunfullmäktige Mellerud 2021-09-22.
Ansökan från Melleruds kommun om att bli medlem i Samordningsförbundet Väst.
Samordningsförbundet Väst, bidrag per part 2022.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till förändrad förbundsordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-10-27

§ 270

Dnr KS 2021/00534

Verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022,
kommunfullmäktige
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till budget och verksamhetsplan för
kommunfullmäktige, kommunens revisorer, vänortskommittén och överförmyndaren.
Förslaget bygger på en preliminär budgetram för 2022 som uppgår till 12,1 mkr. I
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-12 framgår förslag till fördelning av
budgetramen. Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med kommunallagen
berett förslaget till budget för kommunens revisorer.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-12
Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse kring budget för kommunens revisorer
2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna denna verksamhetsplan och fastställa fördelningen av
kommunfullmäktiges budgetram 2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-10-27

§ 271

Dnr KS 2021/00191

Revidering av ÖK Idé, Överenskommelse om samverkan med
den idéburna sektorn, uppdrag från kommunfullmäktige
Sammanfattning

ÖK Idé antogs av Kommunfullmäktige 2017-05-10. ÖK Idés grundläggande mål och
syfte är att tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt
demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla. Vid upprättandet av
överenskommelsen togs beslut om att en utvärdering och revidering skulle göras efter
tre år. Under hösten 2020 utvärderades ÖK Idé av externa utvärderare. Den
partsgemensamma arbetsgruppen för ÖK Idé, med representation från både kommunens
förvaltningar och idéburen sektor, har tillsammans arbetat fram en reviderad version av
överenskommelsen ÖK Idé baserat på utvärderingens resultat. Versionen har justerats
och förankrats i partsgemensamma möten och workshops. I processen har tyngdpunkten
varit på det gemensamma innehållet och på förutsättningar för samverkan mellan
kommunen och idéburen sektor.
Utifrån resultatet i utvärderingen har textmassan minskats ner och nivån på åtaganden
och innehåll har renodlats. Under denna process har det tillkommit ytterligare två
underdokument med stark koppling till grunddokumentet ÖK Idé; en samverkansplan
och en aktivitetsplan. Innehållet i dessa regleras av grunddokumentet ÖK Idé och
arbetas fram av den partsgemensamma arbetsgruppen under ledning av styrgrupp.
Grunddokumentet ÖK Idé är ett strategiskt dokument för kommunens samverkan med
idéburen sektor och föreslås vara gällande till och med 2026.
Beslutsunderlag

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2021-10-05 § 58
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-13.
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-10.
ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn i Uddevalla och
Uddevalla kommun partsgemensamma arbetsgruppens förslag september 2021.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna revideringen av överenskommelsen och därmed kommunens ansvar och
åtaganden som står beskrivna i den.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-10-27

§ 272

Dnr KS 2021/00552

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten, Furuhall etapp 4, Svälte 1:178-1:190
Sammanfattning

Uddevalla Vatten AB har genom beslut 2021-09-30 § 15 föreslagit att bilda ett nytt
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för området Furuhall etapp 4.
Området består av 13 fastigheter.
Ett antagandebeslut krävs enligt Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412).
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-13
Uddevalla Vatten AB:s protokoll 2021-09-30
Uddevalla Vattens tjänsteskrivelse, karta och fastighetsregister
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten och dagvatten enligt
bifogad karta och förteckning för Furuhall etapp 4

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-10-27

§ 273

Dnr KS 2021/00551

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten, Å-Lärkhöjden Å1:13, Å 1:22 och Å 1:27-1:46
Sammanfattning

Uddevalla Vatten AB föreslår genom beslut 2021-09 30 § 16 att anta ett
verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Å-Lärkhöjden. Området är under
exploatering och omfattar totalt 22 fastigheter, varav 20 är nya.
Ett antagande av verksamhetsområdet krävs enligt lagen om Allmänna vattentjänster
(2006:412)
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-13
Uddevalla Vatten AB:s protokoll, 2021-09-30
Västvattens tjänsteskrivelse, kartmaterial och fastighetsförteckning
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och
förteckning för Å-Lärkhöjden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-10-27

§ 274

Dnr KS 2021/00493

Vision för stadsutveckling kring Bäveån
Sammanfattning

Områdesplanen för Uddevalla centrum som antogs i kommunfullmäktige hösten 2016,
utgjorde start för de stadsutvecklingsprojekt som påbörjades 2017 och 2020.
Kunskapsläget har ökat allteftersom förståelsen av hur komplext det är att bygga en
hållbar stad. Sammantaget har detta resulterat i ett behov att kunna se och förstå
helheten och hur olika såväl tekniska som sociala aspekter hänger ihop och påverkar
varandra.
Visionen sträcker sig fram till 2050 och ska vara ett vägledande dokument för
nuvarande och kommande generationer i planeringen och beslut av planprogram,
detaljplaner och logistik. Syftet är att med ett mer framsynt förhållningssätt skapa en än
mer attraktiv, trygg, tillgänglig och hållbar stad.
Stadsutvecklingsområdet kring Bäveån sträcker sig från Västerbron i öster till
Skeppsholmspiren i väster och från resecentrum i norr till Göteborgsvägen i söder.
Utvecklingen sker till stor del på utfyllnadsområden som tidigare använts för allehanda
industri- och hamnverksamhet. Förutsättningarna ger en rad utmaningar att bemästra,
exempelvis låglänt samt skred- och sättningsbenägen mark med föroreningar från
tidigare verksamheter, buller och risker från befintliga verksamheter och inte minst ett
stort behov av klimatanpassning.
En fortsatt stadsutveckling behöver en väl genomtänkt strategi som omfattar riktlinjer
och målsättningar för utveckling av fysisk planering för bebyggelse, service,
kommunikationer, infrastruktur och klimatanpassning. Uddevallas vision,
översiktsplanens riktningar och områdesplanen för Bäveån syftar till att ge riktlinjer
kring hur Uddevalla ska bli en plats som främjar det goda livet. Uddevalla ska ha ett
livligt centrum och erbjuda attraktiva vattennära mötesplatser, relevant infrastruktur och
tillgänglig kollektivtrafik. I Vision för Stadsutveckling kring Bäveån fördjupas visionen
och områdesplanen.
Visionen har arbetats fram genom en process som involverat både tjänstepersoner från
kommunens olika förvaltningar och verksamheter och representanter för eller
engagerade i Uddevallas föreningsliv, kulturliv, näringsliv, besöksnäring, unga och
äldre.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-08.
Vision för stadsutveckling kring Bäveån 2021-10-19
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa Vision för stadsutveckling kring Bäveån,
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-10-27

§ 274

att visionen ska vara vägledande för kommunens planering och utveckling av området,
att avvikelser från visionen ska beslutas av kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-10-27

§ 275

Dnr KS 2021/00576

Framtida inriktning för del av fastigheten Varvet 2, nuvarande
stadshus
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har i flerårsplan 2019-2021 givit kommunstyrelsen i uppdrag att
starta en process för att flytta stadshuset till centrum och därvid se på möjligheterna att
kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur. Kommundirektören har lett
arbetet med flerårsplansuppdraget vilket resulterat i att en översiktlig idéstudie gjorts
samt att en förstudie genomförs.
I samband med förstudiens slutskede togs ett förslag till avtal fram om samverkan
mellan Arwidsro Samhällsfastigheter AB och Uddevalla kommun avseende
projektering och uppförande av nytt stadshus i Uddevalla som kommunen sedan avser
teckna ett långsiktigt hyreskontrakt för. Avtalet behandlas i annat ärende. Med
anledning av detta har det framförts önskemål och behov av förtydligande kring
långsiktig användning och inriktning för nuvarande stadshus (del av fastighet Varvet 2).
Kommunledningskontoret har tagit fram tre alternativa inriktningar för arbetet med
nuvarande stadshus:
1. Avyttring av fastigheten genom försäljning utan krav på framtida användning
2. Anvisning av fastigheten gentemot uppsatta kriterier (markanvisning)
3. Alternativ användning av fastigheten i kommunal regi
Kommunledningskontoret förordar alternativ två då detta ger bäst möjligheter att styra
den framtida användningen av fastigheten så att den stämmer överens med
målsättningarna för stadsutvecklingen i Uddevalla. Kommunstyrelsen föreslås ges
regelbunden avrapportering av arbetets framskridande.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-13.
Karta över fastigheten Varvet 2
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att under förutsättning att avtal tecknas om nytt stadshus i centrum ska inriktningen för
nuvarande stadshus vara anvisning av fastigheten gentemot uppsatta kriterier
(markanvisning),
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommundirektören i uppdrag att regelbundet återrapportera processens
framskridande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-10-27

Forts. § 275
Deltar ej i beslut

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) avstår från att delta i beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-10-27

§ 276

Dnr KS 2021/00475

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

Med bakgrund i kommunfullmäktiges flerårsplansuppdrag 2019-2021 till
kommunstyrelsen att starta en process för att flytta stadshuset till centrum och därvid se
på möjligheterna att kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur beslutade
kommunstyrelsen i februari 2021 att uppdra åt kommundirektören att genomföra
förstudie om nytt stadshus samt att teckna ett projektledningsavtal för förstudien med
Arwidsro Samhällsfastigheter AB. Beroende på vad som framkommer i förstudien
skulle sedan parterna avgöra om samarbetet ska fortsätta.
Förstudien, som redovisades för förtroendevalda 2021-10-11, innehåller
omvärldsbevakning och behovsanalys, platsens förutsättningar, samverkan med övrig
stadsutveckling, målbildsformulering och fokusområden, hållbarhet, kalkylering,
miljöpåverkan, gestaltning och utformning av byggnad samt målsättningar och fortsatt
process.
Utifrån förstudien föreslås innehållet i den nya byggnaden, förutom kommunal
administration och ledning, även vara bibliotek, kulturskola, flexibel samlingssal,
café/restaurang samt kontaktcenter. Benämningen av projektet kommer därför
fortsättningsvis vara kommunhus/medborgarhus.
Förstudien visar att platsen, Pipfabriken 13, är lämplig för etablering. Utifrån vad som
framkommit i förstudien och erfarenheterna av samarbetet med Arwidsro föreslås att
kommunen går vidare i ett samverkansavtal i syfte att Arwidsro tillsammans med
kommunen låter uppföra ett nytt kommunhus/medborgarhus som motsvarar
kommunens behov och som kommunen sedan avser teckna ett långsiktigt hyreskontrakt
för. Enligt en preliminär tidplan kan inflyttning ske år 2026.
Avtalet är uppbyggd kring olika faser. Efter den nu pågående förstudiefasen tas
ställning till ingående av en initial programfas där bl.a. detaljplanearbete påbörjas.
Därefter kommer programfas, planeringsfas, genomförandefas samt färdigställande.
Inför varje fas ska särskilt beslut fattas, baserat på en utvärdering av målen i föregående
fas. Kommunstyrelsen föreslås besluta om ingående av samtliga faser utom
planeringsfas som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunfullmäktige ska också
fatta beslut om hyresavtal. Om någon part önskar avbryta projektet vid någon tidpunkt
görs det enligt en i avtalet reglerad modell för kostnadsfördelning. En förköpsklausul
finns i avtalet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-10-27

Forts. § 276
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-18.
Avtal om samverkan mellan Arwidsro Samhällsfastigheter AB och Uddevalla kommun
avseende projektering och uppförande av nytt stadshus i Uddevalla.
Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-24 § 48.
Yrkanden

Martin Pettersson (SD): Avslag på förslaget i handlingarna.
Monica Bang Lindberg (L) och Christer Hasslebäck (UP): Bifall till förslaget i
handlingarna.
Propositionsordningar

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ingå samverkansavtal med Arwidsro AB avseende projektering och uppförande av
nytt stadshus (kommunhus/medborgarhus) i Uddevalla enligt upprättat förslag,
att delegera åt kommunstyrelsen att fatta beslut om faserna initial programfas,
programfas, genomförandefas och färdigställande i enlighet med samverkansavtalet,
att kommunfullmäktige ska fatta beslut om planeringsfas samt ingående av hyresavtal.
Deltar ej i beslut

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) avstår från att delta i beslutet.
Reservation

Sverigedemokarternas ledamöter reserverar sig mot beslutet tillförmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning

Jarmo Uusitalo (MP) lämnar följande anteckning till protokollet.
Miljöpartiet är positivt till projektet, men vill redan nu i början av denna process
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-10-27

§ 277

Dnr KS 2021/00158

Införande av markplan samt ändrat ansvar för köp och
försäljning av mark, revidering av reglementen
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-09 att uppdra åt kommundirektören att utreda
ansvarsmässiga och organisatoriska förändringar som förtydligar kommunens förvärv
och försäljning av mark.
Under hösten 2020 genomförde företaget Nordic Real Estate Management (NOREM)
på kommundirektörens uppdrag en utredning som redovisas i rapporten ansvarsmässiga
och organisatoriska principer avseende förvärv och försäljning av mark i Uddevalla
kommun.
Utredningen visar på ett antal huvudsakliga punkter som identifierats som
fokusområden, bl.a. att det saknas en helhetsbild (plan) över kommunens långsiktiga
markbehov och klarhet i process och ansvarsfördelning avseende köp/sälj. Det saknas
övergripande struktur och gränsdragning och det saknas markkompetens inom
kommunledningskontoret.
Kommunstyrelsen remitterade ett förslag med förändringar till
samhällsbyggnadsnämnden i mars 2021 innehållande förslag om införande av markplan
och ändrat ansvar
för markaffärer.
Samhällsbyggnadsnämnden remissbehandlade ärendet 2021-10-14 och framhåller bl.a.
att det är viktigt att uppgiftsfördelningen är tydlig både vad gäller ansvar för beslut och
för utförande samt att markplanen innebär risk för höjda förväntansvärden i samband
med förhandlingar. Förslaget har reviderats i visst avseende efter beaktande av
samhällsbyggnadsnämndens synpunkter. Nämndens remissvar och
kommunledningskontorets kommentarer till dessa framgår i beslutsunderlagen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-14.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-10-14 § 382.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-07.
Förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i
Uddevalla kommun.
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 § 71.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-18.
Ansvarsmässiga och organisatoriska principer avseende förvärv och försäljning av mark
i Uddevalla kommun, rapport av Nordic Real Estate Management (NOREM).
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-09 § 178.
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Forts. § 277
Yrkanden

Jarmo Uusitalo (MP): Avslag på förslaget i handlingarna.
Christer Hasslebäck (UP): Bifall till förslaget i handlingarna.
Propositionsordningar

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunstyrelsen ska ansvara för samtliga beslut som avser köp och försäljning av
mark,
att kommunstyrelsen årligen ska ta fram och fastställa en plan över kommunens
markbehov (markplan) som ska vara styrande för verkställande nämnder och
förvaltningar,
att kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen ska revideras i
enlighet med upprättat förslag,
att ovan beslut ska träda i kraft 2022-01-01.
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§ 278

Dnr KS 2021/00501

Reviderad fördelning år 2022 av statsbidraget för nyanländas
etablering
Sammanfattning

Uddevalla kommun har haft ett organiserat flyktingmottagande i över 35 år. År 2013
övergick det samordnande ansvaret för nyanländas etablering från socialnämnden till
kommunstyrelsen. I samband med detta så införde kommunstyrelsen en procentuell
fördelning av den del av statsbidraget som kallas ”Etablerings-schablonen” och som
följer den nyanlände under en period av två år och betalas ut vid nio olika tillfällen för
varje person. Kommunledningskontoret gör en prognos över hur stort det totala
beloppet kommer att bli för året och kommunstyrelsen fastställer sedan varje år hur den
procentuella fördelningen ska se ut mellan nämnderna. Den procentuella andelen är
matchad mot den förvaltning/nämnd som sedan utför insatsen. Besluten har tidigare
tagits i början av året och har gällt för innevarande år. År 2021 är första året som beslut
tas redan under hösten för nästkommande år.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-31: att kommunledningskontoret senast i oktober
presenterar etableringsersättningen för berörda förvaltningar så att man tidigt kan ta
hänsyn till minskade ersättningar inför 2022.Detta gjordes till KDLG
(kommundirektörens ledningsgrupp) den 14 september.
Aktuell information om nya prognoser lämnas också alltid löpande i kommunens
förvaltningsövergripande Etableringsgrupp (EG). Det blir inga större förändringar om
antal mottagna justeras under året. Huvudsaken är att den procentuella fördelningen
ligger fast. Vi från kommunledningskontoret ser därför positivt på beslutet om att fatta
beslut om kommande procentuella fördelning redan under hösten.
Eftersom beslut nu tas innan regering och riksdag fattat beslut om 2022 års
schablonbelopp, så får man anta att denna prognos är något mer osäker än om den hade
fattats i februari/mars. Eventuell justerad prognos kommer att redovisas i gruppen EG.
Förslaget är att bibehålla 2021 års fördelning:
53 % till barn-och utbildningsnämnden, 37 % till kommunstyrelsen, 5 % till
socialnämnden och 5 % till kultur och fritidsnämnden.
För år 2021 är prognosen att det i snitt är ca 175 nyanlända/månad inom etableringen.
Dessa personer generar ett totalt statsbidrag 2021 på ca 12,5 mkr som fördelas till
förvaltningarna. År 2022 är prognosen att antalet nyanlända minskat ytterligare till i
snitt 130 nyanlända/månad. Prognosen är en summa på ca 9,5 mkr som fördelas till
förvaltningarna enligt samma procentuella andel som 2021.
Beslutsunderlag

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2021-10-05 § 56
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-15.
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§ 278
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta procentuell fördelning av statsbidraget för nyanländas etablering år 2022
till 53 % barn-och utbildningsnämnden, 37 % kommunstyrelsen, 5 % socialnämnden,
5 % kultur och fritidsnämnden.
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§ 279

Dnr KS 2021/00510

Fastställande av kommungemensamma internkontrollpunkter
2022
Sammanfattning

Enligt ”Riktlinjer för intern kontroll i Uddevalla kommun” ska kommunstyrelsen
fastställa kommungemensamma internkontrollpunkter för det kommande årets
internkontrollplaner. De kommungemensamma internkontrollpunkterna granskas av
samtliga nämnder och återrapporteras till kommunstyrelsen och respektive nämnd i
samband med ordinarie återrapportering av nämndernas arbete med internkontroll.
Förslag på 2022 års kommungemensamma internkontrollpunkter:
1. Tecknande av externa hyresavtal, följs styrdokument och delegationsordningar?
2. Resepolicyn, följs den?
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-16
Risk- och väsentlighetsanalys externa hyresavtal/resepolicy 2021-09-09
Kommungemensam internkontrollpunkter 2022 daterad 2021-09-09
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att som kommungemensamma internkontrollpunkter för år 2022 fastställa dels kontroll
av att styrdokument följs när det gäller tecknande av externa hyresavtal, dels kontroll att
kommunens resepolicy följs.
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§ 280

Dnr KS 2021/00540

Begäran om planbesked berörande Stadskärnan 1:140 och
1:261
Sammanfattning

Ägaren till fastigheterna Stadskärnan 1:140 och 1:261 har inkommit med en begäran om
planbesked berörande fastigheterna Stadskärnan 1:140 och 1:261.
Sökanden behöver ändra detaljplanerna över fastigheterna för att möjliggöra
kommunens arbete med översvämningsskyddet. sökanden vill ändra detaljplanen så att
den befintliga småbåtshamnen och gästbryggorna inte är planstridiga.
Befintlig brygga saknar bygglov vilket krävs om den ska finnas kvar efter utbyggnaden
av översvämningsskyddet. De första 45 meterna av bryggan i öster är planstridiga.
Resterande del av bryggan ligger utanför detaljplan.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-10-01
Begäran om planbesked berörande Stadskärnan 1:140 och 1:261, bilaga 1
Detaljplan 14-UDD-14/1977, Bilaga 2
Detaljplan 14-UDD-8/1983, Bilaga 3
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna att detaljplaneförslag för fastigheterna Stadskärnan 1:140 och 1:261
upprättas,
att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2023 samt
att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2.
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§ 281

Dnr KS 2021/00548

Vätgastankstation i Uddevalla
Sammanfattning

Uddevalla kommun och projektet NHC (Nordic Hydrogen Corridor) har i ett
samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) beskrivit ömsesidig stöd och hjälp
till att en av NHC-projektets åtta vätgastankstationer placeras i Uddevalla. Att via
projektet NHC etablera en vätgastankstation innebär att kommunen kan få bidrag till de
bränslecellsfordon kommunen köper in eller leasar. Everfuel som bygger och driver
vätgastankstationen kan genom projektet få bidrag för vätgastankstationen. När
projektet löper ut vid årsskiftet 2022/23 förloras bidragsmöjligheterna. Everfuel har
därför föreslagit att de bygger en mindre tankstation för att snabba på tillgången på
vätgas. För detta krävs att kommunen står för den initiala efterfrågan och köper eller
leasar minst 10–12 bränslecellsfordon ackumulerat per år i de kommande fyra åren och
att en lämplig plats för en vätgastankstation anvisas.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-04
Memorandum of Understanding, 2020-09-15, KS2020/00575
Yrkanden

Monica Bang Lindberg (L): Bifall till förslaget i handlingarna med ändringen att 2021
läggs till i första beslutssatsen.
Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till förslaget i handlingarna.
Martin Pettersson (SD): Bifall till tredje beslutssatsen och avslag till den fjärde
beslutssatsen i förslaget i handlingarna.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarnas tre första beslutssatser med
Monica Bang Lindbergs (L) ändringsrykande och finner kommunstyrelsen bifalla dessa.
Ordförande ställer därefter proposition på den fjärde beslutssatsen mot Martin
Petterssons (SD) avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i
handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ett tillfälligt stopp för inköp eller leasing av fordon till kommunens fordonsflotta
införs tills ett förslag till inköp eller leasing av bränslecellsfordon är utarbetat men
senast till den 31 dec 2021,
att kommundirektören ges i uppdrag att tillse att det utarbetas en strategi för
kommunens fordonsflotta och ett konkret förslag på inköp eller leasing av
bränslecellsfordon,
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att kommundirektören ges i uppdrag att tillse att det anvisas platser för en placering och
etablering av en vätgastankstation,
att kommundirektören ges i uppdrag att tillse att förhandla fram ett avtal med leverantör
av en vätgastankstation.
Reservation

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering.
Vi tror att kommundirektörens muntliga förslag till kommunstyrelsen, på
kommunstyrelsen sammanträde, är det bästa för Uddevallas skattekollektiv. Det är ett
klart bättre alternativ att Uddevalla kommun hyr ut attraktiv mark längs med väl
trafikerad vägsträckning, typ europaväg 6, till förmånlig penning jämnfört med att
Uddevallas skattekollektiv subventionerar mindre anläggning som nyttjas av ett fåtal
kommuninvånare. I denna fråga liksom andra miljöfrågor är praktisk politik är alltid
att föredra framför plakatpolitik.
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§ 282

Dnr KS 2021/00557

Undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsen med
anledning av ny kommundirektör
Sammanfattning

I Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun anges i §
11 i Övergripande bestämmelser för kommunstyrelsen och övriga nämnder att avtal,
andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av
ordförande eller vid förhinder för denne av vice ordförande och kontrasigneras av
anställd som nämnden bestämmer.
Kommunstyrelsen beslutade senast 2015-08-26 § 258 att avtal, andra handlingar och
skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska kontrasigneras av kommundirektör
Peter Larsson. Med anledning av att Peter Larsson kommer avsluta sin tjänst 2021-1031 måste kommunstyrelsen utse en ny anställd. Kommunledningskontoret föreslår att
tillträdande kommundirektör Malin Krantz övertar denna uppgift i samband med att hon
tillträder tjänsten den 1 januari 2022 samt att tillförordnad förvaltningschef för
kommunledningskontoret, Sara Gustafsson, ansvarar för detta under tiden 2021-11-012021-12-31.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-06
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska
kontrasigneras av tillträdande kommundirektör Malin Krantz från och med den 1 januari
2022,
att avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska
kontrasigneras av tillförordnad förvaltningschef för kommunledningskontoret Sara
Gustafsson under tiden 2021-11-01-2021-12-31.
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§ 283

Dnr KS 2021/00471

Remiss från Justitiedepartementet om Skärpta straff för brott i
kriminella nätverk (SOU 2021:68)
Sammanfattning

Den 11 juni 2020 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att överväga en rad
straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk. I uppdraget ingick bland annat att
föreslå lagändringar som innebär skärpta straff för brott med kopplingar till kriminella
uppgörelser, för narkotikaförsäljning och skärpta straff för dem som involverar unga i
kriminalitet. Betänkandet Skärpta straff för brott i kriminella nätverk är en del av
gängbrottsutredningen och har remitterats till Uddevalla kommun med sista svarsdag
den 30 november.
Utredningen föreslår bland annat:






Skärpta straff för flera brott som är vanliga i kriminella nätverk, bland annat
narkotikaförsäljning, grov utpressning och grovt olaga hot.
Ett skärpt minimistraff för rån.
En ny form av straffskärpningsregel i brottsbalken som är avsedd att ha
kraftig verkan vid våldsamma konflikter i den kriminella miljön.
Ett särskilt brott för den som på annat sätt främjar ungdomsbrottslighet.
Utvidgade förutsättningar att skärpa straffet för den som återfaller i brott.

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att överlämna
kommunledningskontorets förslag till yttrande som Uddevalla kommuns remissvar.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-01
Kommunledningskontorets yttrande, 2021-09-16
Betänkandet Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (SOU 2021:68)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna kommunledningskontorets yttrande som Uddevalla kommuns svar på
remissen.
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§ 284

Dnr KS 2021/00005

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från
Fyrbodal 2021
Sammanfattning

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S) informerar om den senaste
tidens dialoger mellan kommunalförbundet Fyrbodal och regionen om
infrastrukturfrågor.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
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§ 285

Dnr KS 2021/00004

Information från kommundirektören 2021
Sammanfattning

Kommundirektören summerar olika betydelsefulla händelser och utvecklingar i
Uddevalla kommun under den tiden som har arbetat i kommunen samt blickar framåt
utifrån kommunens alla pågående projekt.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
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§ 286

Dnr KS 2021/00002

Redovisning av delegationsbeslut 2021
Sammanfattning

I förteckningar daterade 2021-10-18 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å
kommunstyrelsens vägnar under perioden 2020-09-22—2021-10-18.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-19
Förteckningar över fattade delegationsbeslut
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
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§ 287

Dnr KS 2021/00003

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna
314768
Redovisning av arbetsgruppens arbete gällande Trollhättan- Vänersborgs flygplats
betydelse i totalförsvaret
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns Delårsrapport augusti 2021
Uddevalla Utvecklings AB protokoll 2021-09-17
2021/8
Samordningsförbundet Väst styrelseprotokoll nr 3 2021-09-28 samt delårsredovisning
januari-augusti 2021 med bilagor
2021/364
Antagen budget och verksamhetsplan 2022-2024 samt protokoll från Tolkförmedling
Väst
315156
Beslut från Förvaltningsrätten om laglighetsprövning, avvisar överklagandet då det inte
går att utläsa vilket beslut som överklagas.
Jävsutskottets protokoll, 2021-10-12
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2021-10-05
Personalutskottets protokoll, 2021-10-06
2021/20
Minnesanteckningar från kommunstyrelsens uppsiktspliktsmöten med kultur och
fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och den egna verksamheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-10-27

§ 288

Dnr KS 2021/00383

Västtrafiks upphandling av trafiktjänster i Uddevalla
Sammanfattning

Nuvarande avtal för tätortstrafik och landsbygdstrafik i Uddevalla löper ut i juni 2024
och ska därför upphandlas på nytt av Västtrafik. Västtrafik har därför ställt frågan om
kommunen även i fortsättningen önskar skoltrafik genom Västtrafik och, om detta är
aktuellt, skoltrafiken ska vara öppen för allmänheten eller endast omfatta skolskjuts för
grundskolans elever (stängd skoltrafik).
Kommunstyrelsen fattade beslut i ärendet 2021-09-29 § 248. Västtrafik har därefter
återkommit med en begäran om ett förtydligade av kommunstyrelsens beslut.
Ärendet tas upp som ett extraärende på dagens föredragningslista.
Beslutsunderlag

Skrivelse från Västtrafik om förtydligande kring upphandlingen av trafiktjänster i
Uddevalla
Förstudierapport, underlag för beslut om skoltrafiken i Uddevalla kommun 2021-05-26.
Yrkanden

Monica Bang Lindberg (L), Elving Andersson (C), Roger Ekeroos (M) och Martin
Pettersson (SD): att meddela Västtrafik AB att kommunen önskar att Västtrafik
upphandlar skoltrafik för kommunens räkning i förestående upphandling med trafikstart
2024 samt att skoltrafiken i Uddevalla kommun ska hållas öppen för allmänresenärer.
Jarmo Uusitalo (MP) och Christer Hasslebäck (UP): att tacka nej till att upphandla
skoltrafik via Västtrafik AB.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på Jarmo Uusitalos (MP) m.fl. yrkande mot Monica
Bang Lindbergs (L) m.fl yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla Jarmo Uusitalos
(MP) yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för bifall till Jarmo Uusitalos (MP) m.fl. yrkande.
Nej-röst bifall till Monica Bang Lindbergs (L) m.fl yrkande.
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Omröstningsresultat

Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
Jarmo Uusitalos (MP) m.fl. yrkande.
Ja-röst
Ingemar Samuelsson (S)
Christer Hasslebäck (UP)
Jarmo Uusitalo (MP)
Paula Berger (S)
Anna Lena Heydar (S)
Annelie Högberg (S)
Ann-Charlott Gustafsson (UP)
Kent Andreasson (UP)

Nej-röst
Monica Bang Lindberg (L)
Martin Pettersson (SD)
Rolf Carlson (SD)
Mikael Staxäng (M)
Roger Ekeroos (M)
Kerstin Joelsson-Wallsby (V)
Elving Andersson (C)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att tacka nej till att upphandla skoltrafik via Västtrafik AB.
Reservation

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-10-27

§ 289

Dnr KS 303472

Avtackning av kommundirektören
Sammanfattning

Ordförande Ingemar Samuelsson (S) tackar å kommunstyrelsens vägnar
kommundirektör Peter Larsson för hans gärning under de gångna åren inom kommunen
och önskar honom lycka till med det nya uppdraget.
Kommundirektör Peter Larsson tackar kommunstyrelsen för ett gott samarbete.
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