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Sommontröde
Plols och tid

Kommunstyrelsen
Stadshuset, Bäve, kl.1 1:00-15:55 med ajourneringar 12:00-13:00,
14:30-14:50.

Ledomöter

Christer Hasslebäck (UP), Ordftirande
Jarmo Uusitalo (MP), 1:e vice ordftirande
Roger Ekeroos (M)
Camilla Olsson (C)
Rolf Jonsson (L)
Jonas Sandwall (KD)
Paula Berger (S)
Stefan Skoglund (S)
Cecilia Sandberg (S)
David Höglund Velasquez (V)
Martin Pettersson (SD)
Rolf Carlson (SD)
Ann-Charlott Gustafsson (UP)

Tjönstgöronde ersätlore

Kenneth Engelbrektsson (S) för Ingemar Samuelsson (S)
Niklas Moe (M) flor Mikael Staxäng (M)

Ersättore

Elving Andersson (C)
Monica Bang Lindberg (L)
David Sahlsten (KD)
Annelie Högberg (S)
Anna-Lena Heydar (S), inkommer kl. 13:00
Karna Thomasdotter (MP)
Mattias Forseng (SD)

juslero
Jusleringens plols och tid

Martin Pettersson
2019-ll-29 kl.08:30

Ulses otl

Paragrafer

$$ 269-317

Underskrift sekreterore
J

Underskrift ordföronde

Le

Christer Hassle

&*

Underskrift jusleronde

Pettersson

BEVIS
Sqmmontröde
Förvoros hos
Anslogel sötts upp
Anslogel tos ner

och ANSLAG om justeringens lillkönnogivonde

Kommunstyrelsen 20 1 9 - | | -27
Kommunledningskontoret
2019-1t-29
201

1

1

Underskrift
ebastian Johansson
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Kent Andreasson (UP)

övrigo

Justerandes signatur

Karin Blomstrand, styrelseordftirande, S 270
Gudrun Emilsdottir, ftirbundschef, $ 270
Sture Svennberg, styrelseordfiirande, $ 27I
Björn Wolgast, verkställande direktör, S 271
Pia Strömsholm, avdelningschef, $ 272
Annette Nyman, utvecklare, S 272
Peter Larsson, kommundirektör
Sebastian Johansson, kommunsekreterare
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Dnr KS 276567
ri n

g av föred rag n i ngsl istan

Sommonfotlning
Ordforande ftireslår att lägga till ett informationsärende om överftiringen av ansvaret ft)r
ftirsörjningsstöd från socialnämnden till kommunstyrelsen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa ftirdragningslistan med ovan nämnd ftirändring.
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nformation från Samord

Dnr KS 301777
n

i

ngsförbu ndet Väst

Sommonfollning
Styrelseordft)rande Karin Blomstrand och förbandschef Gudrun Emilsdottir informerar
om Samordningsftirbundet Västs organisation, verksamhet och ekonomi.
Christer Hasslebäck (UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP) yttrar sig i ärendet.

Beslul
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.
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Dnr KS 301 902

lnformation om projektet Internet of Things och hur Uddevalla
Energi kan bidra till att skapa värde i Uddevalla
Sommonfotlning
Styrelseordförande Sture Svennberg (M) och verkställande direktör Björn Wolgast från
Uddevalla Energi AB informerar om energibolagets verksamhet och internet of things
eller sakernas internet Intemet of things handlar om hur datasystem kan kopplas
samman till den fusiska världen via sensorer och därmed skapa smarta system och
effektivare hantering av till exempel sophantering eller gatubelysning.

Information ges också om kommunens mål attha ett fossilfritt Uddevalla år 2030 och
energibolagets beredskap att delta i detta arbete.
Information ges slutligen om det ftirslag till avfallsforbränningsskatt som ligger på
riksdagens bord och som kan komma att påverka kommunens renhållningstaxa.
Christer Hasslebäck (UP), Karna Thomasdotter (MP), Stefan Skoglund (S), Monica
Bang Lindberg (L), Camilla Olsson (C), Jonas Sandwall (KD) och Elving Andersson
(C) yttrar sig i iirendet.
Beslul
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.
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Dnr KS 302328

Information om överföring av ansvaret för försörjningsstöd från
socialnämnden till kommunstyrelsen
Sommqnfollning
Avdelningschef Pia Strömsholm och utvecklare Annette Nyman informerar om
överföringen av ansvaret för ftirsörjningsstöd från socialnämnden till kommunstyrelsen.
Överföringen planeras äga rum den 15 februari.
Därutöver ges information om den nya lagen om eget boende för asylsökande som
träder i kraft den 1 januari samt information och statistik kopplat till försörjningsstödet i
kommunen.
Jonas Sandwall (KD), Martin Pettersson (SD), Anna-Lena Heydar (S),

Stefan Skoglund (S), Christer Hasslebäck (UP), och Camilla Olsson (C) yttrar sig i
ärendet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen
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Dnr KS 2019 /00557

Utdelning av partistöd 2020
Sommonfotlning
Partistöd betalas ut i ftirskott i senast i februari månad efter beslut av
kommunfullmäktige. Riktlinjerna anger att mottagare av partistöd årligen ska lämna en
skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för det ändamål som anges i
kommunallagen. Till redovisningen ska ett granskningsintyg bifogas. Redovisningen
ska gälla perioden I januari - 31 december och lämnas in till kommunstyrelsen senast
sex månader efter räkenskapsårets utgång. Har redovisning och granskningsintyg inte
lämnats till kommunstyrelsen inom ftireskriven tid utbetalas inget partistöd for
kommande år.
Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har inom ftireskriven tid
inkommit med redovisning och granskningsintyg.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse,
Underlag fdr utbetalningar

20 19 - I

I -06

Beslul
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att med hänvisning till gällande riktlinjer betala ut partistöd ftir år 2020 till samtliga
partier representerade i kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

l'P

Utdragsbestyrkande

Protokoll

a9

%

Kommunstyrelsen

ffi:

2019-tt-27

s 274

Dnr KS 2019 /00772

Kultur och fritidsnämndens av- och slutrapportering av
uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2016-2018,
2019, 2018-2020 och 2019-2021

2017 -

Sommonfotlning
Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte Kultur-

och

fritidsnämnden tre politiska uppdrag från flerårsplanerna 2016-2018,2017-2019,20182020 och 20 | 9 -2021 på höstens uppsiktspliktsmöte.

Utifrån riktlinjer ft)r styming och ledning diskuterades även de politiska uppdrag som
kultur- och fritidsnämnden ville forlänga, kommunfullmäktige fattar dock inte beslut om
dessa och finns därftir inte med i skrivelsen.
Annelie Högberg (S), Monica Bang Lindberg (L), Kenneth Engelbrektsson (S) och David
Höglund Velasquez (V) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-l I -1 1
Kultur och fritidsftirvaltningens tj änsteskrivelse 20 1 9- 1 0- I 6
Kultur ooh fritidsftirvaltningens protokoll 2019 -10-16

Yrkonden
Kenneth Engelbrektsson (S): Avslag till tredje beslutssatsen i förslaget i handlingarna
samt att begära att det uppdrag ska förlängas.

David Höglund Velasquez (V): Bifalltill Kenneth Engelbrektssons (S) yrkande.
Proposilionsord nin gor
Ordftirande ställer proposition på ftirslaget i handlingarnas ftirsta och andra beslutssats
och finner att kommunstyrelsen bifaller dessa. Ordftirande ställer därefter proposition på
frirslagets tredje beslutssats mot Kenneth Engelbrektssons (S) yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller ftirslaget i handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmiiktige besluta

att godkänna kultur- och fritidsnämndens forslag till slutrapportering av uppdrag från
flerårsplan 2017-2019, att under 2017 anlägga en aktivitetspark

att godkänna kultur- och fritidsnämndens ftirslag till slutrapportering av uppdrag från
flerårsplan 20ll-2019, att upprusta Landbadet så att verksamheten kan bedrivas
att godkänna kultur- och fritidsnämndens forslag till slutrapportering av uppdrag från
flerårsplan 2016-2018,2017-2019 och 2018-2020, att under 2016-2018 utveckla
området Gustavsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken med utökat friluftsliv och
mötesplats Bodele
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Forts. 8274

Reservolion
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reservorar sig mot beslutet
ftirmån fiir egna yrkanden.
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Dnr KS 201 9/00815
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Kommunstyrelsens avrapportering av uppdrag
kom m u nfu lmäktiges flerårsplan

i

I

Sqmmonfottning
Kommunledningskontoret ftireslår att två uppdrag som kommunstyrelsen tilldelats via
kommunfullmäktiges flerårsplaner avslutas. Uppdraget har behandlats vid
kommunstyrelsens uppsiktsmöte i september enligt gängse rutin. Uppdragen,
tillsammans med motivering är:
Kommunstyrelsen ska utifrån Ungdomsplan 2015-2017 arbetafor att involveraflickors
o c h poj kar s p er spe kt iv i utv e c kl ings pr o c e s s e r na.
Ungdomsperspektivet är involverat i arbetet med demokratiutveckling och
medborgardialog i kommunstyrelsens ftirvaltning. Användandet av befintlig statistik är
en självklar del i att ta fram underlag för politiken, där unga är en grupp som utifrån
Ungdomsplanen ska beaktas. Ett exempel diir ungdomar involverats är projektet "Vårt
hållbara Uddevalla 2030". Projektet tog sin utgångspunkt i arbetet med de globala
hållbarhetsmålen och kommunens arbete med att ta fram en ny översiktsplan.
Kommuns tyrel s en fto mmundirektör en) har utifr ån /l erår splan 2 0 I 9 -2 0 2 I /ått i uppdr ag
att leda arbetet med att tillsammans medförvaltningarna konlcretisera de förslag till
strukturellafordndringar i organisationen och arbetsmetoder som långsiktigt minskar
kostnaderna. Målet rir att leverera konlveta, genomJbrbara förslag successivt som
beslutas av kommudullmaktige ochfardelas från centrala ffiktiviseringar till
respektive ndmnd.

Uppdraget fortsätter i flerårsplan 2020-2022. Det tidigare uppdraget bör därför avslutas

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -l l -06.
Beslul
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att ftirklara följande uppdrag avslutade

1.

Kommunstyrelsen ska utifrån Ungdomsplan20l5-2017 arbeta ftjr att involvera
fl ickors och pojkars perspektiv i utvecklingsprocesserna.

2.

Kommunstyrelsen (kommundirektören) har utifrån flerårsplan 2019-2021fätt1
uppdrag att leda arbetet med att tillsammans med ftirvaltningarna konkretisera
de ftirslag till strukturella ftirändringar i organisationen och arbetsmetoder som
långsiktigt minskar kostnaderna. Målet är att leverera konkreta, genomftirbara
ftirslag successivt som beslutas av kommunfullmiiktige och ftirdelas från
centrala effektivi seringar till re spektive nämnd.
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Dnr KS 201?/00777

Namn på plats mellan Kungstorget och Hasselbacken,
Stadskärnan 1:173
Sommonfotlning
Mellan Kungstorget och Hasselbacken har det under är 2019 iordningställts en plats
med planteringar och sittplatser. Kommunens namnberedning anser att platsen ska ha
ett särskilt namn.

En av Sveriges första kvinnliga fotografer, Maria Lundbäck, verkade i Uddevalla. Hon
har bland annat tagit ett stort antal fotografier som numera finns i Bohusläns museums
arkiv. Där finns även ett foto från när statyn på Kungstorget invigdes år 1915. På fotot
syns Maria Lundbäck stå på torget och fotografera. Namnberedningen anser att Maria
Lundbäcks minne bör hedras och att detta är en lämplig plats då hon verkade mycket i
de centrala delama av Uddevalla. Namnberedningen föreslår därlor att platsen ska ges
namnet "Maria Lundbäcks plats".
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att tillstyrka namnberedningens förslag

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 19 - | 0 -24.
Samhällsbyggnadsnåimndens protokoll 2019 -09 -17 $ 3 73.
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse 20 I 9-08-3 0.
Kartskiss.
Foto från platsen.

Beslul
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa platsnamnet Maria Lundbäcks plats för den iordningställda ytan mellan
Kungstorget och Hasselbacken.
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Dnr KS 2019 /00819

Namn på trappa vid Hasselbacken, Stadskärnan 1:173
Sommqnfollning
Kommunens namnberedning har tagit initiativ till att namnge den nya trappan som har
byggts mellan Hasselbacken och Kungstorget. Att namnge trappan motiveras av
praktiska skäl eftersom trappan är avsedd för olika offentliga evenemang där ett namn
kan underlätta fcir marknadsftlringen.
Namnberedningen har ftireslaget namnet Veras Trappa för att uppmärksamma den staty
av Einar Lutherkort som finns i anslutning av trappan och har funnits på platsen under
sedan en lång tid tillbaka.
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadsnämnden som beslutade att trappan skulle
föreslås heta Hasselbackstrappan. Kommunledningskontoret har inget att erinra över
samhällsbyggnadsnämndens ftirslag och föreslår därför att trappan ska heta
Hasselbackstrappan.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-ll -07
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 20 19 -09 - 17
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse, 20 1 9-08-30
Kartskiss på trappa vid Hasselbacken, Stadskärnan 1:173
Foto på trappa vid Hasselbacken, Stadskäman 1:173

Beslul
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa namnet Hasselbackstrappan ftir trappan mellan Kungstorget och
Hasselbacken.
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Dnr KS 2019 /00778

Ny adress på fastighet Skafteröd 1i47 till gårdsnamnet

Backagården
Sommonfotlning
Fastighetsägarna till Skafteröd 1:47 har vlint sig till Lantmäterimyndigheten med
önskemål om att få ändra adress på sin fastighet från dagens Skafteröd T12till
gårdsnamnet Backagården. Lantmäterimyndigheten upplyste då fastighetsägaren om att
adressområdet fastigheten ligger i heter Skafteröd men att det kan eventuellt kan vara
möjligt att fa tillägget Backagården efter Skafteröd i adressen.

Lantmäterimyndigheten har utrett att det är just denna fastighet som avses med
Backagården på den ekonomiska kartan. Utredningen visar att byggnaderna på det som
idag är Skafteröd l:47 ligger på samma plats som Backagården gjorde ilaga skiftet
1834. I adressområdet Skafteröd finns redan idag tretton beslutade gårdsnamn som
används i adressema. För att bevara kulturhistorian på platsen anser namnberedningen
att det är ett bra ftirslag attläggatill namnet Backagården i fastighetens adress.
Namnberedningen ftireslår därftir att fastigheten ska få adressen Skafteröd Backagården
xxx (tresiffrigt nummer).

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-1 1 -06.
Samhällsbyggnadsnåimndens protokoll 20 19 -09 -17 $ 3 74.
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 20 1 9-08-3 0.
Karta över fastigheten.
E-post från fastighetsägarna 2019 -02-01 .
Beslut
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa adressen Skafteröd Backagården xxx (tresiffrigt nummer) för fastigheten
Skafteröd 1:47.
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Dnr KS 2019 /00668

överföring av ansvaret för försörjningsstöd från
socialnämnden till kommunstyrelsen
Sommonfollning
Kommundirektören gav i januari2019, socialchefen i uppdrag att återkomma med en
beskrivning över hur en sammanslagning av socialtjänstens ftirsörjningsstöd och
kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning kan möjliggöras. I flerårsplan
2020-2022 finns ett uppdrag om att överföra ansvaret ftir ftirsörjningsstöd till
kommunstyrelsen.
Socialtjänsten har sammanställt och lämnat rapporten "Jobbcentrum 2.0", som
i socialnämnden 2019-09-18. Utredningen ska ses som en
utveckling av samverkansarenan "Jobbcentrum 1.0" och ska bidra till ännu
tätare samordning och effektivare handläggning runt målgruppen med fokus
pä att fa människor i sysselsättning. Socialnämnden tillstyrkte en sammanslagning i
vilken hela nuvarande sektionen ftir försörjningsstöd överfrrs, inkluderande ftirutom
ft)rsörjningsstöd, även formedlingsmedel, våld i nära relation, dödsboanmälan och akut
hemlöshet.
behandlades

Kommunledningskontoret har på uppdrag av arbetsmarknads- och integrationsutskottet
gjort en kompletterande utredning med belysning av bl.a. målgruppsprognos, förväntade
effekter, ekonomisk analys över nivåer på försörjningsstöd, demografi samt en
utvärdering av arbetssättet Jobbcentrum.
Det förslag som kommunledningskontoret nu lämnar innehåller en fi)rändring jämftirt
med socialnåimndens ftirslag och innebär att verksamheten våld i nära relationer kvarstår
i socialnämnden. Ändringen är framtagen i samråd med socialtjänsten.
Överftiringen kräver justeringar i kommunstyrelsens och socialnämndens reglementen.
Detta hanteras i separat ärende. Likaså kommer ekonomiska regleringar med anledning
av ftirändringen att beslutas i särskild ordning.
Jonas Sandwall (KD) yttrar sig

i ärendet.

Beslulsunderlog
Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2019 -l 1 - 1 3 $ 5 0
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -l 1 -l 4.
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2019 -I 1 - 1 3 $ 5 0.
Kommunledningskontorets kompletterande utredning 20 1 9- 1 1 -08.
Socialniimndens protokoll 2019-09-18 $ 145.
S oc ialtj änstens tj änste skrivel se 20 | 9 -08 -26.
Socialtj änstens utredning "Jobbcentrum 2. 0".

Yrkonden
Jonas Sandwall

(KD): Bifall till ftirslaget i handlingarna.
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Beslul
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att överftira ansvaret ftir verksamheterna försörjningsstöd, ftirmedlingsmedel,
dödsboanmälan och akut hemlöshet från socialnämnden till kommunstyrelsen,
att alla allmänna handlingar i original som verksamheterna ftirsörjningsstöd
ftirmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet har behov av ft)rs över från
socialniimnden

till kommunstyrelsen

när kommunstyrelsen tar över verksamheten.

att uppdra åt kommunstyrelsen och socialnämnden att tillse att erforderliga beslut fattas
av respektive facknämnd samt att nödvändiga anpassningar gällande

arbetsmiljö/verksamhet, organisation och ekonomi utifrån organisationsftirändringen
genomftlrs.

att överftiringen av verksamheterna ska ske från och med2020-02-I5
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Kommunslyrelsen

Dnr KS 201 9/00836

Ändring av reglemente för kommunstyrelsen och
socialnämnden bland annat med anledning av överföring av
a nsvaret för fö rsörj n i n gsstöd
Sommonfqtlning
Kommunfullmäktige ftireslås i ärende KS 20191668 besluta att överftira ansvaret ftir
ftirsörjningsstöd samt några angränsande uppgifter från socialnämnden till
kommunstyrelsen. Detta kräver ändringar i nämnderna reglementen. Ändringama
innebär att socialnämndens reglemente får lydelsen:
Socialnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter avseende socialtjänsten och vad
som i lag sägs om socialnämndförutom försörjningsstöd, förmedlingsmedel,
dödshoanmcilan och akut hemlöshet.

I kommunstyrelsens reglemente tillförs ftilj

ande

:

Kommunstyrelsen är verksamhetsansvarigfor vad som i lag sdgs om socialntimnd
rörande försörjningsstöd, formedlingsmedel, dödsboanmcilan och akut hemlashet.

I samband med denna ändring ftireslås även att en anpassning till nuvarande
ansvarsförhållanden göras i reglementet avseende mottagande och etablering av vissa
nyanlända invandrare. I nuvarande reglemente ftjr socialnämnden står att nämnden skall
fullgöra kommunens uppgifter avseende invandrar och flyktingverksamhet. Detta har
sedan länge varit en uppgift för kommunstyrelsen. Därför föreslås att uppgiften
invandrar och/lyktingverl<samhet tas bort ur socialnämndens reglemente och att istället
mottagande av minderåriga asylsökande barn utan vårdnadshavare läggs till.
Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med Samordnande ansvar för kommunens
mottagande och etablering av vissa nyankinda invandrare.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets d änsteskrivelse 20 19 -I I -l 4.
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen och socialnämnden.
Beslul
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att revidera reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun,
avsnitten reglemente ftjr kommunstyrelsen och reglemente ft)r socialnåimnden enligt
upprättat förslag.

att revideringarna ska gälla från och med2020-02-15
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Dnr KS 2019 /00517

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsnämnden med anledning av ändrad organisering av
YH-utbildningar m.m. (uppdrag från kommunstyrelsen)
Sommonfotlning
Kommunstyrelsen behandlade 2018-08-29 en begäran från barn- och
utbildningsnämnden om att all kommunal vuxenutbildning skulle organiseras under
nämnden, till skillnad från nu då YH-utbildningar bedrivs både av kommunstyrelsen
och av nämnden.
Kommunstyrelsen lät frågan utredas av en extern konsult som ftireslog en organisering
som bygger på att kommunstyrelsen har en beställarroll och barn- och
utbildningsnämnden en utförarroll. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2019 med detta
som bakgrund att uppdra åt kommundirektören att:
e s lw iv a e n s aml o kal i s er ad utför ar or gani s at i o n av vux enut bil dning o c h
eftergltmnasial/YH-utbildning inklusive en genomJörandeplan med inriktning på
1/l 2020. Förslaget skall inarbetas i detaljbudget 2020 varfi)r uppdraget skall
återrapporteras till kommunstyrelsen i oktober 2019.

b

a

forslag till anpassning av reglemente som tar sin utgångspunkt i att
Barn- och utbildningsndmnden ansvarar för utforandet av utbildning samt att
Kommunstyrelsen rir bestdllare av Y-H utbildning.
beslcriva

Uppdraget i det första stycket avrapporterades vid kommunstyrelsens
oktobersammanträde. Reglementesändringama enligt andra stycket behandlas i
fiireliggande ärende.

Ändringarna som ftireslås innebär bl.a. att uppgiften högskolecenter stryks i
kommunstyrelsens reglemente och lärcentrum läggs till i bam- och
utbildningsnämndens. Vidare tydliggörs att kommunstyrelsen ska ansvara för
beställning av all YH-utbildning och nämnden ska vara mottagare av beställningarna
och ansvara för att utbildningarna genomftirs.
Barn- och utbildningsnämnden har i tidigare beslut ftireslagit ftirändringar i dess
reglemente som innebiir anpassningar till ändrad lagstiftning och tidigare gjorda
organisationsftirändringar samt några redaktionella ändringar. Dessa förslag handläggs
också i detta ärende.
Kommunstyrelsen beslutade och 2019-06-19 att inrätta en "strategisk beställargrupp av
eftergymnasial utbildning". Arbetsmarknads- och integrationsutskottet foreslås utgöra
denna beställargrupp.
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Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -l | -l 4.
Förslag till reviderat reglemente ftir kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-19 $ 175.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-09-20 $ 1 I 7.
Barn- och utbildningsftirvaltningens tj änsteskrivelse 20 1 8 -07-3 0.

Beslul
Kommunstyrel sen ftireslår kommunful lmäkti ge be sluta

att revidera reglemente för kommunstyrelsen och övriga nåimnder, avsnitten reglemente
för kommunstyrelsen och reglemente för bam- och utbildningsnämnden enligt upprättat
förslag,

att revideringen ska gälla från och med2020-01-01
Kommunstyrelsen beslutar

att arbetsmarknads- och integrationsutskottet

ska utgöra strategisk beställargrupp av
eftergymnasial utbildning innebåirande att utskottet ska bereda alla ansökningar om YH-

utbildning inftir beslut i kommunstyrelsen.
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Dnr KS 2019/00823

Köp av fastigheten Anfasteröd 1:57
Sommonfqttning
Kommunfullmäktige beslutade 2018 att köpa in tre fastigheter längs Lyckornavägen i
syfte att skredsäkra området. Utredningen av eventuell skredrisk vid Bratteforsån visade
att del av Lyckornavägen läg r farozonen och måste säkras. Längs vägen på östra sidan
av Lyckornavägen på det aktuella området ligger fyra bostadshus. BohusGeos
beräkningar visade pä att ingrepp i dessa fura fastigheter, mer eller mindre, är
oundvikligtvarpäUddevalla kommun erbjöd fastighetsägarna att under 2018 köpa in
dessa fastigheter. Tre fastighetsägare tackade ja till erbjudandet. En av fastighetsägarna
valde dock att inte sälja då dennes fastighet enligt utredningen troligtvis kunde klara sig
med enbart mindre ingrepp. Det var också den enda av fastighetsägarna som bodde där
permanent.

Under det senaste året har fastighetsägaren dock ändrat sig då denne upplever en stor
osäkerhet inftir framtiden i området och önskar därför att även dennes fastighet köps in
till det erbjudandet som gavs under 2018 d.v.s. 1932 000kr. Rivningskostnaden ftir
fastighetens byggnader bedöms till c:a 200 000k.
Eftersom Mark och miljödomstolen kräver att man kompenserar mark som skadas i
naturreservat, vilket kommer att ske om tillåtelse till forbättringsåtgärder i Bratteforsån
ges, är det en fördel om kommunen kan visa att man har tillgång till sådan mark och det
så nära verksamhetsområdet som mojligt. De fastigheter som köpts in kommer att
anvåindas just for detta ändamåI. Genom att köpa in den sista av de 4 fastigheterna längs
det aktuella området vid Lyckornavägen ökar således möjligheten att fa Mark- och
miljödomstolens medgivande till att få utföra de åtgärder som behövs vid Bratteforsån
vilket i sin tur gör att Lyckomavägen kan säkras från ev. skred.
Samhällsbyggnadsnämnden har ansökt ersättning för inlösen av mark m.m. hos
Myndigheten ftir samhällsskydd och beredskap (MSB). Ersättning kan ges med upptill
60 procent och kräver att Mark och miljödomstolens ger tillstånd till utftirande
skredsiikringsåtgärderna vid Bratteforsån.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 1 9- 1 1 - 1 8 .
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 20 19 -I | - I 4 S 49 4.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tj änsteskrivelse 20 1 9- 1 0- I 4.
Köpekontrakt daterat 20 1 9- I 0- I 5.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 201 6-01 -21 S 9 .
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-30 $ 83.
Kommunfullmäktiges beslut 20ll-06-14 $ 178.
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Beslul
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt gällande köp av fastigheten Anfasteröd 1:57,
att uppdra åt samhällbyggnadsftirvaltningen upprätta köpebrev, likvidavräkningar och
andra erforderliga handlingar som krävs ftir köpets slutftirande samt söka lagfart for
fastigheten,

att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att planera och genomföra rivning av
fastigheten så snart den förvärvats,

att kompensera samhällsbyggnadsnämnden ftjr hela köpeskillingen av fastigheten samt
rivningskostnad ftir byggnaderna på densamma,

att finansiering ska ske genom en minskning av årets resultat.
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Dnr KS 2019 /00783

Detaljplan för Halla Stenbacken 1:89, ny brandstation
Sommqnfottning
Räddningstjänstftirbundets nuvarande brandstation i centrala Uddevalla är mycket sliten
och har stora brister både byggnadstekniskt och arbetsmiljömässigt. Dessutom
översvämmas Bastiongatan vid flera tillftillen per år vid kraftiga vindar i vissa
vindriktningar, vilket gör att räddningsfordonen och annan nödvändig trafik vid sådana
tillftillen far ta sig via gångvägar fram till en bostadsgata. Det centrala läget gör också
att framkomligheten vid utryckning under vissa tider kan hämmas av trafikstockningar.
Allt detta talar för att en helt ny lokalisering i Uddevalla är nödvändig. Denna detaljplan
ftjreslår att den nya brandstationen placeras på en tomt vid VästgötavägenExercisvägen, i den östra delen av staden. Samordning med t ex ambulansverksamhet är
inte aktuell. Samhällsbyggnad har tagit fram flera utredningar som stöd for denna
detaljplan.
Plangranskning har skett och på grund av inkomna synpunkter har några revideringar
skett, vilka inte berör någon sakägare negativt. På grund av synpunkter från en sakägare
undantas ett mindre område vid Exercisvägen- Västgötavägen från antagande. Det
innebär att den nu gällande detaljplanen från är 1994 kvarligger. Den planen, som inte
är genomförd, anger att det inte ska finnas någon väganslutning mot Västgötavägen just
där. Samhällsbyggnad anser att detaljplanen därmed är klar ftir antagandeprövning.
Jonas Sandwall (KD) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-l | -07 .
gnadsniimndens protoko

7 S 427 .
Samhallsbyggnadsförvaltningens tj änsteskrivelse, datera d 2019 -09 -25
Inkomna granskningsyttranden Halla-Stenbacken 1 : 89.
Granskningsutlåtande Halla-Stenbacken 1 : 89.
Plankarta Halla-Stenbacken I : 89.
Planbeskrivning Halla-Stenbacken I : 89.
S

amhäl I sby
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sut dr ag 20 |
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Yrkonden
Jonas Sandwall (KD):

Bifall till förslaget i handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ftireslå kommunfullmäktige

att anta den reviderade detaljplanen, med undantag av ett mindre område vid
Exercisvägen.
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Dnr KS 2019 /OO827

Uppdrag att ta fram en energi- och klimatplan och en
kl imatan passn i n gsplan
Sommonfotlning
I Strategisk plan ftir mandatperioden står bland annat att en hållbar miljomassig
utveckling kräver en minskad klimatpåverkan och en kraftfull miljöpolitik med
målsättningen att Uddevalla kommun ska vara fossilfritt 2030. Det hnns även en lag om
kommunal energiplanering (SFS 1977:439) som innebär ska det i varje kommun ska ha
en aktuell energiplan. Nuvarande energiplan antogs 2015 och gäller till 2019. Minskad
energianvändning och övergång till ftimybara energikällor är viktig åtgärd för att
minska utsläppen av växthusgaser som påverkar klimatet. Nuvarande lag från 1977 om
kommunal energiplanering är enligt Energimyndigheten ftiråldrad. Det finns ftirslag till
regeringen om ändring till lagstiftning om kommunal energi och klimatstrategi/plan.
Kommunen står infiir utmaningar när det gäller klimatlorändringen som pågår och som
inte kan förhindras i framtiden. Redan idag kan extrema väderhlindelser påverka
verksamheter och funktioner i kommunen negativt. Klimatanpassningsplan handlar om
att utreda vilka anpassningar som är aktuella för Uddevalla kommun samt minska
sårbarheten och att ta tillvara möjligheter som kan ftljdema av ett ftirändrat klimat.
Energi och klimat hänger ihop och kommunen behöver tafram två olika planer att
hantera de utmaningar som Uddevalla kommunen står inftir.
En energi- och klimatplan ftr att möta lagkraven enligt lagen om kommunal
energiplanering samt fo ssilfritt Uddeval la 203 0 .
En klimatanpassningsplan ftir att kanlägga risker och ta fram åtgarder ftir
klimatanpassning samt prioritera åtgärderna.
Båda planerna berör hela kommunen geografiskt och inkluderar också kommunens

bolag.

Det är viktigt att innehållet i de båda planema kopplas ihop med kommunens övriga
strategiska dokument och hänger ihop med strategiska ställningstaganden i den nya
Översiktsplanen.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019 -l | -12.
Beslul
Kommunstyrelsen ftjreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en energi- och klimatplan ftjr Uddevalla
kommun.
att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en klimatanpassningsplan ftir Uddevalla
kommun.
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Dnr KS 2019 /00789

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten, Högås-Sund 1:238 samt Högås-Sund 1:241
Sqmmonfotlning
Uddevalla vatten AB har i beslut 2019-10-24 $ 15 ftreslagit kommunfullmäktige att
anta allmänt verksamhetsområde frir vatten och spillvatten ftir fastighetema
Högås-Sund l:238 och l:241. Fastigheterna ligger inom området Högås-Sund som idag
är intaget i verksamhetsområdet ftir vatten och spillvatten.
Kommunledningskontoret har inget att erinra över ftirslaget.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse, 20 1 9- 1 1 -05
Föreslaget verksamhetsområde lor spillvatten och vatten
Översiktskarta samt karta över fastigheter
Uddevalla Vatten AB:s protokoll, 2019-10-24
Västvattens tjänsteskrivelse, 2019-10-24
Skrivelse från samhällsbyggnadsft)rvaltningens myndighetsavdelning, 2019-03-26

Beslul
Kommunstyrelsen ftireslar kommunfullmaiktige besluta

att anta allmänt verksamhetsområde ftir vatten och spillvatten ftir fastigheterna
Högås-Sund l:238 och Högås-Sund I:24L
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Dnr KS 2019/00776

Förlängning av byggnadsskyldighet för område 4 och 5
Ostberget
Sommonfotlning
På området Östberget har exploatören Veidekke tidigare uppfiirt tre flerbostadshus med
bostadsrätter inom område 7,2 och 3. I februari2}ls tecknades ett markanvisningsavtal
for ftirvärv av område 4 samt option for område 5. Handpenning betalades i samband
med markanvisningsavtalet. Exploatören har efter att markanvisningsavtalet var tecknat
undersökt möjligheten att bygga hyresrätter. Kommunen ställde sig positiva till detta
och i november 2017 godkände kommunfullmäktige ett marköverlåtelseavtal ftir
område 4 och 5 med avsikt att bygga hyresrätter. Köpeskillingen för området är 6 600
000 kr och motsvarar cirka 1200krlm2 byggrätt BTA. I enlighet med avtalet förbinder
sig exploatören att bygga hyresrätter.

med marköverlåtelseavtalet inträdde en byggnadsskyldighet ftr exploatören
som innebär att påbörjande av byggnation ska vara klar inom två år. Med påbörjande av
byggnation avses ftirdigställd grundbotten ftjr område 4 och 5. I enlighet med avtalet har
kommunen rätt att bevilja maximalt 1 års ftirlängning av avtalet om anledning till

I samband

ftirlängning ligger utanför exploatörens kontroll.
På grund av osäkerheter och ändrade ftirutsättningar kring investeringsstödet önskar
Veidekke ftirlängning av marköverlåtelseavtalet 1 år till och med2020-11-03. Den
osäkerhet som uppstod på grund av ändrade ftirutsättningar kring investeringsstödet
innebar att projektet pausades i cirka 6 månader. Exploatören har nu framme
bygglovshandlingar och ska ansöka om bygglov i vecka 35. För att Länsstyrelsen ska
kunna fatta beslut om investeringsstöd behövs ett laga kraftvunnet bygglov. Ett laga
kraftvunnet bygglov ftirväntas vara klart i början av november.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivel se 20 I 9- 1 1 -06.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 20 19 -09 -17 $ 3 7 I .
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 20 I 9-08-29.
Kartbilaga över området daterad 2019-08-29.
Veidekkes begäran om ftirlängning, 2019-08-23.
Marköverlåtelseavtal, 20 17 -1 0-02.
Beslut

Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja I års florlängning av byggnadsskyldigheten ftir område 4 och 5 till2020-1103 på grund av ändrade förutsättningar kring investeringsstödet
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Redovisningsförändringar och budgetpåverkan i samband med
ny Iagstiftning
Sqmmonfollning
Riksdagen har beslutat om Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597),
förkortad LKBR. Den nya lagen tillämpas frän20l9. Ärsredovisningen för 2019
kommer att upprättas i enlighet med LKBR och förändringar ska vara genomförda i den
löpande bokft ringen 2020.
De frirändringar som behöver göras är dels utifrån redovisningsrekommendation RKR
R2 Intäkter där redovisning av statsbidrag har ftrtydligats och påverkar bl a hur vi
redovisar schablonersättningen ftir flyktingar. RKR R3 Immateriella tillgångar och
RKR R4 Materiella tillgångar ftlrtydligar vad som utgör anskaffnings-värde for
tillgångar, dvs. vad som ska betraktas som investeringsutgifter. I samband med
förtydligandet ftireslås att "Bestämmelser för anläggningstillgangar och avskrivning"
upphör att gälla och ersätts av redovisningsinstruktioner som utftirdas av
ekonomiavdelningen.
De redovisningsforändringar som behöver göras utifrån LKBR medftir attbudget2020
behöver justeras. Förändringen berör både drifts- och investeringsbudgeten. Utifrån
nuvarande beräkningar kommer budgeterat resultat för 2020 att minska med 25,8 mkr,
frän35,9 mkr till 10,1 mkr. Investeringsbudgeten kommer att minska med27,3 mkr,

frän724,0 mkr

till

696,7 ml<r.

De faktiska effekterna pä2020 års budget blir kända nästa år varftir ytterligare justering
av budgeten kan ske senast i samband med årsbokslutet. Uppftiljning av effekterna
kommer att ske i samband med delårsrapporterna for april och augusti.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -l 1 -16.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att "Bestämmelser for anläggningstillgångar och avskrivningar" upphör att gälla fr o m
bokslut 2019.
Kommunstyrelsen frireslår kommunfullmäktige besluta

att utöka nämndemas kommunbidrag ftir 2020 med 25,8 mkr,
att minska budgeterat resultat för 2020 från 35,9 mkr till 10,1 mkr,
att minska investeringsbudget for 2020 med
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Dnr KS 2019 /00785

Renhållningstaxa 2020
Sommonfqttning
Uddevalla Energi AB har tagit fram fcirslag till ny renhållnings- och slamtaxa inom
Uddevalla kommun för 2020. Förslaget innebär att taxan för hushållsavfall respektive
slamavfall höjs med 2 procent under 2020. Uddevalla Energi AB redovisar ftiliande
kostnadsökning som påverkar behovet av taxehöjning:
. Personalkostnader
. Flisningskostnader av returträ
. Mottagningsavgifter för brännbart avfall och rötbar fraktion
Kostnaden ftlr tömning av slam följer ett liknande mönster vad gäller fordons- och
personalkostnader. Slammet omhändertas av Västvatten till gällande behandlingsavgift,
vilken ännu inte beslutats för 2020.I förslaget föreslås att slamtaxan justeras ytterligare
krona ftjr krona vid ändrad behandlingsavgift hos Västvatten AB.
Regeringen planerar att under 2020 införa skatt på mottagningsavgifter för brännbara
fraktioner. Beslutas denna skatt behöver renhållningstaxan justeras för dessa
mottagningsavgifter. Det sker i sådana fall genom en revidering av renhållningstaxan
för 2020 med ett nytt beslut i kommunfullmäktige. Renhållningstaxa 2019 gäller till
dess att ny taxa är antagen i kommunfullmäktige.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat förslaget 2019-10-17 $424 ochtillstyrker
förslaget.

Elving Andersson (C), Martin Pettersson (SD) och Niklas Moe (M) och Anna Lena
Heydar (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 1 9 - | I -0 4.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-17 5424
Uddevalla Energi AB sammanträdesprotokoll 20 1 9-09- 1 0
Hemställan från Uddevalla Energi AB 2019-09-20
Skrivelse från Uddevalla Energi AB om renhållningstaxa2}2}bilaga2
Förslag från Uddevalla Energi AB om renhållningstaxa2020 bilaga 3
Yrkonden
Niklas Moe (M): Bifall till förslaget i handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen floreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa renhållnings- och slamtaxa enligt förslag, för att gälla fr o m 2020-01-01
och tills vidare och till dess ny taxa beslutas.
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Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och
ang ränsande Iagstiftn i ng
Sommonfollning
Enligt miljöbalken har kommunen som tillsynsmyndighet ett prövnings- och
tillsynsansvar. Kommunens myndighetsutövning inom miljöbalkens område styrs i
ftirsta hand genom arbetssättet, behovsutredningen och tillsynsplaneringen. För att
finansiera arbetet med prövning och tillsyn ska kommunen ta ut avgifter och dessa
avgifter (taxa) beslutas av kommunfullmäktige.
Uddevalla kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område behöver
bli mer lättläst och enklare att förstå. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit
fram en ny modell för behovsstyrd taxa. Förankring av principer i modellen har skett

nationellt med referensgrupper från näringslivet, centrala tillsynsvägledande
myndigheter och kommunala miljökontor. Förvaltningens ftirslag till reviderad taxa
bygger på principerna i SKLs modell med vissa lokala anpassningar.
Förvaltningens målsättning är att handlägga inkomna ärenden så enkelt, effektivt och
rättssäkert som möjligt. I den nya taxan kommer det vara enklare att se vilken avgift
man kommer att fä betala vid prövning och tillsyn. För de verksamheter som har
regelbunden tillsyn och betalar årlig avgift ska taxan vara tydligare kopplad till
verksamhetens behov av tillsyn.
Samhällsbyggnadsftirvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av
miljöbalkstaxan. Förslaget bygger på principerna i SKLs rekommenderade modell ftir
denna form av taxa. Vid en jämförelse av nuvarande och förslag på taxor för 2020 med
ett antal kommer i nåirområdet kommer den floreslagna taxan for Uddevalla kommun att
motsvara kommunemas medelvärde ftir taxan avseende 2020.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 1 9- 1 1 -06
Samhällsbyggnadsförvaltningens utredning om taxa ftir prövning och tillsyn inom
milj öbalken och angränsande lagstiftning 20 1 9-0 8-3 0
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag20l9-09-ll $363 om revidering av
miljöbalkstaxan
Förslag på reviderad taxa ftlr prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande
lagstiftning.
Yrkonden
Christer Hasslebäck (UP): Bifall till ftirslaget i handlingarna samt att taxan ska träda i
kraft den I januari 2020.

Propositionsordningor
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med sitt eget tilläggsyrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Beslul
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att anta ftireslagen taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande
lagstiftning,
att loreslagen taxa ftir prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande
lagstiftning ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktig e 2017 -12-1 3 $3 3 3,
att taxan att gällafrom2020-01-01 och tills vidare, intill dess att ny taxa beslutas
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Dnr KS 2019 /OO788

Taxor för vatten och avlopp, VA-taxa 2020, samt
i nvesteri n gs plan 2021 -2022 och bud get 2020, fö r Uddeval la
Vatten AB
Sommonfoltning
För att täcka nödvändiga kostnader ft)r Uddevalla kommuns allmiinna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldighet åir alternativt den som enligt 2 och 5 $$ i Lag (2006:412) om
allmrinna vattentjdnster, nedan kallad vattentjdnstlagen, jämställs med fastighetsägare.
Avgiftsskyldig för ändamålet dagvattenfrån allmdn platsmark (Dg) är även den som
ansvarar ftir att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i
27 $ vattentjänstlagen är uppfullda.
Uddevalla Vatten AB har tagit fram ett förslag

till taxor for 2020

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-1 1 -06
Budget samt plan 2021-2022 ftir Uddevalla Vatten AB
Förslag till vatten- och avloppstaxa for Uddevalla kommun
Protokoll 5 från Uddevalla Vatten AB 2019-10-24.
Beslul
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäkti ge besluta

att fastställa VA-taxan enligt ftirslag att gälla from 2020-01-01 och tills vidare intill
dess att ny taxa beslutas

att taxan ersätter kommunfullmäktiges beslut om taxa flor 2019

att godkänna investeringar i enlighet med budget 2020 samt plan ftir 2021-2022
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Dnr KS 2019 /00791

Plan- och bygglovstaxa för Uddevalla kommun
Sommonfoltning
Denna taxa gäller for Samhallsbyggnadsnrimndens verksamhet inom plan- och
byggnadsväsendet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL
eller kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Avgiftema är avsedda att täcka
kommunens kostnad fiir den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är
inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med
tillhörande tabeller och bilagor.

Enligt denna taxa erläggs avgift ftir

* beslut om planbesked, fiirhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och
ingripandebesked,
t beslut om lov,

*
*
*
*
*

tekniska samråd och slutsamråd,
arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
framställning av arkivbeständi ga handlingar,
kungörelser enligt 9 kap. 4l $ tredje stycket, och
andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Samhällsbyggnadsnämnden får också enligt 12kap.9 $ PBL ta ut en planavgift ftir att täcka
programkostnader och kostnader ftir andra åtgärder som behövs for att upprätta eller ändra
detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov ftir nybyggnad eller
ändring av en byggnad, och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller
områdesbestämmelsema. Det som enligt ovan gäller for en byggnad ska också tillämpas på
en anläggning som kräver bygglov enligt ftireskrifter som har meddelats med stöd av 16

kap.7

$ PBL.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 201 I -1 I -06
Ändringar i ftirslag på ny Plan- och bygglovstaxa för Uddevalla kommun
Förslag på ny taxa ft)r Uddevalla kommun
Exempel på förslag till plan- och bygglov 2019
Samhällsbyggnadsnämnden tjänsteskrivelse 2019-09 -30
Samhällsbyggnadsniimndens protokollsutdrag 20 1 -09- 1 7 $409.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa föreslagen plan- och bygglovstaxa att gällafrom2020-01-01 och tills
vidare, intill dess att ny taxa beslutas
att denna taxa ersätter kommunfullmäktiges beslut 2017-12-13 5332
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Dnr KS 2019 /00523

Prövning enligt kommunallagen 6 kap 9 $ om verksamheten i
de kommunala bolagen är 2018 varit förenlig med kommunala
ändamål och befogenheter
Sommqnfottning
Kommunallagen anger att kommunstyrelsen i årliga beslut ft)r varje sådant aktiebolag
som avses i l0 kap. 2 $ ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit ftirenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är
fallet, ska den liimna frirslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Bedömningen och förslag till beslut görs mot bakgrund av bolagens egna analyser t
bolagsstyrningsrapporten (i de fall sådan finns) och i årsredovisningen samt
lekmannarevisorernas granskningsrapport.
Inga brister i fttrhållande till ändamål och befogenheter har uppmärksammats i
revisorernas granskningsrapporter eller revisionsberättelser. Kommunledningskontorets
bedömning, baserad på ovan, åir att bolagens verksamhet i allt väsentligt under år 2018
bedrivits enligt fastställda kommunala ändamål och inom ramen ftir de kommunala
befogenhetema.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjåinsteskrivelse 2019 -l I -20.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att den verksamhet som bedrivits i Uddevalla Utvecklings AB, Uddevalla Turism AB,
Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla Hamnterminal AB (inklusive dess dotterbolag),
Uddevalla Energi AB (inklusive dess dotterbolag), Uddevalla Vatten AB, Västvatten
AB, Fyrstads flygplats AB, Regionteater Väst AB samt Mediapoolen Västra Götaland
AB under är 2018 bedöms ha varit ftirenlig med det fastställda kommunala iindamålet
ftir respektive bolag och utftirts inom ramen ftir de kommunala befogenhetema,

att delge kommunfullmäktige detta beslut.
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Sommonfotlning
Tolkformedling Väst har inkommit med delårsrapport för perioden januari-augusti.
Utfallet ftir delåret är drygt 4 mkr och prognosen för helåret iir ca 5 mkr. I rapporten
framgår bl.a. att budget 2019 är lagd utifrån 345 000 uppdrag och prognosen ftir helår
2019 baseras på ca 348 000 uppdrag. Främst återfinns helårsprognosens
budgetavvikelse på posterna kopplade till tolkuppdragen där såväl försäljningsintäkter
som kostnader ftir uppdragstagare ftirväntas bli högre än budgeterat.
Revisorernas bedömning är att resultatet i delårsrapporten är ftirenligt med de mål som
direktionen beslutat om, såväl finansiella som de övergripande målen ftir verksamheten.
Det har heller inte framkommit några omständigheter som tyder på att de finansiella
rapporterna inte ger en rättvisande bild i enlighet med lagen om kommunal redovisning.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 1 9- 1 1 -06.
Revisorernas bedömning av delårsrapporten.
Direktionens protokoll $ 376.
Delårsrapport januari - augusti ftir Tolkftirmedling Väst.

Beslul
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapporten
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rsrapport 201 9-06-30 samt g rans kn i n gsrap port för
Fyrbodals kom m u nalförbu nd
Delå

Sqmmonfotlning
Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med delårsrapport per 2019-06-30. I den
tillhörande granskningsrapporten noterar revisorerna att förbundet för första halvåret
redovisar ett positivt resultat på 310 tkr. Den största ftirändringen avseende
resultaträkningen från ftiregående år är en ökning i personalkostnader vilket främst
beror på ett antal rekryteringar, inte minst en ny förbundsdirektör som gick i tjänst den
oktober 2018. Förbundet har också anställt personal som tidigare köpts in på
konsultbasis, vilket också återspeglas i lägre inköp av konsulter under 2019.
Under 2018 beslutades att kommunalftirbundets underskott for 2017 skulle nollställas
genom en extradebitering till respektive kommun. Inget underskott från 2018 finns att
hantera under 2019.
Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten i huvudsak är
lorenligt med de mål som beslutats av direktionen, såväl de finansiella som de
verksamhetsmässiga.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -l | -06.
Granskningsrapport från revisorerna i Fyrbodals kommunalftirbund.
Delårsrapport 20 I 9-0 1 -0 1 - 20 19-06-3 0, Fyrbodals kommunalftirbund.
Beslul
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmdktige besluta

att godkänna delårsrapporten.
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Verksamhetsplan 2020-2022 med budget 2020,
kommunstyrelsen
Sommonfqtlning
Kommunledningskontoret har upprättat verksamhetsplan for 2020-2022 med budget
2020.
Nämndens budgetram lor 2020 i löpande pris uppgår till230,7 mkr efter minskning
med tilldelad besparing om 76,2 mkr. Därtill har det tillkommit olika justeringar, där
beslut ska tas i kommunstyrelsen i november. Vid ftirdelning av budgetramen har det
dock tagits hänsyn till dessa justeringar. Efter dessa justeringar uppgår ramen istället till

239,8 mkr.
Framöver ska kommunbidragsväxling göras ftir verksamheten ftrsörjningsstöd, där
budgetmedel ska flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Inför 2020 är nämndens budgetram minskad med en besparing om 16,2 mkr. Det har
tagits fram åtgärder om 17,29 ml<r som berör alla avdelningar och verksamheter, de
återstående 1,09 mkr har lagts till forvaltningsledningen som en resery då det inte
kommer blir helarseffekt ftir alla besparingar.
Förvaltningschefen har beslutat om en organisationsflorändring som berör flera
avdelningar och med verkan från och med2020.
Besparingarna och organisationsftjriindringama har samverkats med berörda
arbetstagarorgani sationer.
Paula Berger (S), Stefan Skoglund (S), David Höglund Velasquez (V), Martin
Pettersson (S) yttrar sig i åirendet.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -l 1 -19.
Verksamhetsplan 2020-2022, med budget 2020 för kommunstyrelsen.
Beslul
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsplan och budget (verksamhetsplan del 1),
att som information notera beskrivningen av hur förvaltningen ska arbeta utifrån
internbud g et 2020 -2022 (v erksamhet

sp

I

an

de

I 2 ).

Dellor ej i beslut
Ledamötema från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna avstår
frän att delta i beslut.
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Prolokollsonteckning
Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet.
Föreslagen budget och verlrsamhetsplanfor kommunstyrelsen har direkt barighet i
S amv e r kans m aj o r i t e t e ns b u d ge t s o m ant a gi t s av ko mmunful I mökt i ge. D å
Sverigedemolcraterna lagt ett eget budgetforslag i kommunfullmäktige avstår vi ddrfor
medverkan i beslutet om kommunstyrelsen budget och verksamhetsplan.
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Sommqnfotlning
Enligt "Riktlinjer ftir intem kontroll i Uddevalla kommun" ska kommunstyrelsen
fastställa kommungemensamma internkontrollpunkter ftlr kommande års
internkontrollplaner. De kommungemensamma intemkontrollpunkterna granskas av
samtliga nämnder och återrapporteras till kommunstyrelsen i samband med ordinarie
återrapportering av nämndemas arbete med internkontroll.
Förslag pä 2019 års kommungemensamma internkontrollpunkt är:
Kontroll av systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019 -l I -04
Förslag på kommungemensam internkontro llplan, 20 I 9 - | 0 -22
Risk- och väsentlighetsanalys, Systematiskt brandskyddsarbete, 2019-10-22
Beslul
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa kontroll av systematiskt brandskyddsarbete som kommungemensam
intemkontrollpunkt for är 2020
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Dnr KS 2019 /00626

Begäran om planbesked berörande Frölandsgärdet, del av
Fröland 3:25, Herrestads-Hogen 1:9 m.fl.
Sommonfottning
Ägaren till fastigheterna Fröland3:25, Herrestads-Hogen l:9 m.fl. har inkommit med
Begäran om planbesked berörande ändring av detaljplanerna frr Frölandsgärdet, se
bilaga 1.
Syftet med begäran om planbesked är att ändra befintliga stads -och detaljplaner för
området och därmed möjliggöra bättre sammanhållen industrimark samt att skydda
viktig naturmark mot Byfiorden som i dagsläget är planlagd ft)r industriändamåI.
Området är planlagt och omfattas i dagsläget av två stadsplaner och tre detaljplaner
I dagsläget utgörs det aktuella området till största delen av industrimark men även
område ftir järnvägsändamål och allmän plats.

I den ftirdjupade översiktsplanen ftir Uddevalla tätort GÖP)

anges en stor del av

området som verksamhetsområde men även som grönområde.
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda ftirvaltningar.
Utvärdering har gjorts fran uppställda kriterier. Gruppen foreslår att kommunstyrelsen
ska godkän na att detalj planeftirslag upprättas.

Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlog
Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2019 -l I -05 $ 59
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019 -10-17
Begäran om planbesked gällande fastigheterna Fröland 3:25, Herrestads-Hogen 1:9
m.fl., Bilaga 1
Stadsplan 1 4-UDD-5/197 6, Bilaga 2
Stadsplan 1485-P84/3, Bilaga 3
Detaljplan 1 485K-P98 I 13, Bllaga 4
Detaljplan 1485K-P2006/1, Bilaga 5
Detaljplan 1 485K-P 1 0 120, Brlaga 6
Samhällsbyggnadskontorets tj änsteskrivelse, Dnr SBN 20 I 9/00483, Bilaga 7
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, Dnr SBN 2019100483, bilaga 8

Beslul
Kommunstyrelsen beslutar

att godkännaatt detaljplaneftirslag ftir fastigheterna Fröland3:25, Herrestads-Hogen
1:9 m.fl. upprättas,
att bedömningen görs att en detaljplan kan antas tidigast 2023 samt
att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2
Justerandes signatur
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Begäran om planbesked berörande Utby 4:6
Sommonfotlning
Ägaren till fastigheten Utby 4.6har inkommit med begäran om planbesked, se bilaga l.
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan ftir bostadsändamål på fastigheten som
medger ca 10 enbostadshus / villatomter. I det tänkta planområdets norra del finns en
kulle som sökanden vill planlägga som naturmark och göra tillgiinglig från flera olika
håll i det nya planområdet.
Området är i dagsläget inte planlagt.

Tillfarten till området sker via Tåbergsvägen vilken utgörs av en
gemensamhetsanläggning som förvaltas av Utby ga:1.
Kommunalt vatten -och avlopp finns utbyggt i området.
Planeringsavdelningen har strax öster om det sökta planområdet påbörjat en ny
detaljplan som prövar lämpligheten ft)r 3 stycken enfamiljshus.

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar.
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen foreslår att kommunstyrelsen
ska godkänna att detaljplaneforslag ftir Utby 4.6 upprättas

Beslutsunderlog
Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2019 -l 1 -05 $ 6 1
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 20I9-10-Il
Begäran om planbesked gällande fastigheten Utby 4:6, Bilaga 1.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna att detaljplaneförslag ftir fastigheten Utby 4:6 upprättas,
att planbesked ftirutsätter planavtal mellan sökande och
samhäll sby g gnadsftirvaltningen,

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under andra halvåret 2025 samt
att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2.
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Dnr KS 2019 /00625

Begäran om planbesked berörande Björbäck 1:45
Sommonfotlning
Ägare till fastigheten Björbäck 1:45 har inkommit med en begäran om planbesked ftir
att upprätta ny detaljplan på del av fastigheten, se bilaga l. Sökanden vill med
planansökan tillskapa ny kommunal industrimark genom att utöka det befintliga
industriområdet Björbäck. Området ligger i direkt anslutning till befintligt industrispår
och har goda förbindelser till både väg 172 och europaväg 44.
Området är i dagsläget inte planlagt.
Det tänkta industriområdet ligger inom vattenskyddsområde fttr köperödssjöarnas
vattentäkt och de skyddsföreskrifter som finns måste ftiljas och de olika skyddszonerna
bör beaktas vid en planläggning av området.
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda frrvaltningar.
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.
Kommunledningskontoret ftireslår att kommunstyrelsen ska godkänna att
detalj planeförslag upprättas.

Beslutsunderlog
Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 20 I 9 -l 1 -05 $ 5 7
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019 -10 -17
Begäran om planbesked gällande fastigheten Björbäck 1:45, bilaga 1.

Yrkonden
Martin Pettersson (SD): Avslag till ftrslaget i handlingarna.
Proposilionsord ningor
Ordfiirande ställer proposition på samhällsplaneringsutskottets forslag mot Martin
Petterssons (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
samhällsplaneringsutskottets ftirslag.
Beslui
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna att detaljplaneftirslag for fastigheten del av Björbäck 1:45 I upprättas,
att bedömningen görs att en detaljplan kan antas tidigast under 2024 samt
att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2
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Reservotion
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering.
Samhallsbyggnadsfi;rvaltningen har arbetat fram tre forslag till uneckling av detta
område. Vi anser att alternativ I på bösta scitt tar hcinsyn till kommunens vattenintag
samt intilliggande verlaamheter och sriger darfr;r nej till ett planbesked med grund i
alternativ 2.
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Begäran om planbesked berörande Berga 2:20
Sommonfollning
Ägaren

till

fastigheten Berga 2:20,har inkommit med begiiran om planbesked, se bilaga

1.

Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten som medger ca20
marklägenheter på ca 80 kvadratmeter i form av radhus. Lägenheterna ses av sökanden
som lämpliga ftir senior- och ungdomsboende
Området är i dagsläget inte planlagt.
Den tänkta bebyggelsen stämmer inte överens med intentionerna i översiktsplanen som
antogs 2010.
I arbetet med den nya översiktsplanen har nya regler och riktlinjer vad gäller
jordbruksmark kommit via regeringen till länsstyrelsen och kommunen håller därftir på
med en j ordbruksmarksinventering.
När jordbruksmarksinventeringen är genomftird och godkänd, kommer det med stor
sannolikhet medföra att även om kommunen beviljar att en detaljplan upprättas på
jordbruksmark kommer länsstyrelsen med stor sannolikhet inte godkänna den.

Ärendet har beretts av en tjåinstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar.
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen ftireslår att kommunstyrelsen
inte ska godkänna att detaljplaneförslag for Berga 2:20 upprättas.

Beslulsunderlog
Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 20 19 -l I -05 $ 62
Kommunledningskontorets tjiinsteskrivelse daterad 2019 -10-17
Skrivelse med kommentarer på kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, inkommen

2019-tt-04
Begäran om planbesked gällande fastigheten Berga 2:2},Bilaga I
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att inte vara beredd att upprätta detaljplaneforslag ftir Berga 2:20
samt att beslutet ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2
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Begäran om planbesked berörande BIeket 1:32 m.fl.
Sommonfottning
Ägaren till fastigheterna Bleket l:32,1 :33, 1 ;34, I;35, l;36, l:52 och Elseberg I :50, har
inkommit med begäran om planbesked, se bilaga 1.
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Bleket 1:32 m.fl.
Sökanden vill upprätta en ny detaljplan ftir bostadsändamål som medger cirka 15
stycken enbostadshus/villatomter.
Området är utpekat i den fördjupade översiktsplanen ftir Uddevalla tätort (FÖP) som
bostadsområde och beskrivs som framtida bebyggelse och möjliggör en förtätning av
det befintliga bostadsområdet vid Murkelvägen på Vännerberg.
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda ftirvaltningar.
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.
Kommunledningskontoret ft)reslår att kommunstyrelsen ska bevilja att ftirfrågan prövas
i ett detaljplanearbete.
Kenneth Engelbrektsson (S) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlog
Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2019 -l I -05 $ 5 8
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019 -10-17
Begäran om planbesked gällande fastigheten Bleket I:32 m.fl., Bilaga

1

Yrkonden
Kenneth Engelbrektsson (S): Bifall

till

förslaget i handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkiinna att detaljplaneftirslag ftir fastigheten Bleket l:32 m.fl. upprättas,
att bedömningen görs att en detaljplan kan antas tidigast 2023 samt
att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2
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Förfrågan om att ge Polismyndigheten en gemensam begäran
om bemannad polisstation i norra Bohuslän
Sommonfottning
Munkedals kommun har inkommit med en ft)rfrågan om kommunema i norra Bohusläns
intresse ftir att ingå till Polismyndigheten med en gemensam begäran om att en
bemannad polisstation upprättas på lämplig plats i området, exempelvis i området kring
Håby-Hallinden.
Förfrågan motiveras bl.a. av att det idag finns polisstationer i Uddevalla, Lysekil och
Strömstad men att det mellan dessa orter finns ett stort omland med tre centralorter,
flera mindre samhällen och stora landsbygdsområden vilket utgör en stor yta som ska
täckas av ett fåtal samtidiga polispatruller med lång insatstid. Munkedals kommun
framhåller därför att en ökad polisiär närvaro i mellanliggande delarna av norra
Bohuslän är befogad.

Kommunledningskontoret bedömer att frågan inte berör Uddevalla kommun i sådan
utsträckning att det motiverar medverkan i en begäran till polismyndigheten.

Martin Pettersson (SD), Niklas Moe (M), Paula Berger (S), Stefan Skoglund (S), Jarmo
Uusitalo (MP) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet.
Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -I 1 -05.
Förfrågan från Munkedals kommun 2019-10-03.
Yrkonden
Stefan Skoglund (S): bifall till ftirslaget i handlingarna samt ftiljande tillägg:
Att ftirvaltningen fär i uppdrag att fortsätta dialogen med Mellersta Bohuslän och
polisen om hur man skulle kunna öka den polisiära närvaron i området.
Propositionsord ningor
Ordftirande ställer proposition på förslaget i handlingarna och finner att
kommunstyrelsen bifaller det. Ordftirande ställer därefter proposition på Stefan
Skoglunds (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslul
Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från medverkan i en gemensam begäran om polisstation i de mellanliggande
delarna av Norra Bohuslän.
att uppdra till fiirvaltningen att fortsätta dialogen med Mellersta Bohuslän och polisen
om hur man skulle kunna öka den polisiära närvaron i området.
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Dnr KS 201 9/00806

Ansökan från Lane-Ryrs Bygdegårdsförening om bidrag till
renovering
Sommonfollning
Lane-Ryrs Bygdegårdsftirening inkom 2019-11-01 med ansökan om bidrag for
renovering av bygdegården. Renoveringen beräknas kosta totalt2 447 300 kronor.
Föreningen avser att söka bidrag från Boverket vilket kräver ett beslut om
medfinansiering från kommunen på 30 oÄ av totalbeloppet, vilket ger 734 190 kronor
Kommunstyrelsen beviljade under 2011 enmotsvarande ansökan från Lane-Ryrs
Bygdegårdsftirening med drygt 759 tkr. Boverket avslog dock föreningens ansökan,
enligt ftireningen på grund av för många ansökningar.
Föreningen uppger att ansökan måste lämnas in i början av december 2019 och detta
förutsätter att kommunen innan dess fattat beslut om att bevilja bidraget.

Kommunledningskontorets bedömning är att utrymme i budget saknas ftir att bevilja
ansökan.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 I 9- 1 I -05.
Ansökan från Lane-Ryrs Bygdegårdsförening inkommen 2019Kommunstyrelsens protokoll 2017 -09-27 S 225.

1

1-01

.

Yrkonden
Camilla Olsson (C), Martin Pettersson (SD), Paula Berger (S), Rolf Jonsson (L) och
David Höglund Velasquez (V): Avslag till förslaget i handlingarna samt att bifalla
ansökan.

Proposiiionsord nin gor
Ordforande ställer proposition på Camilla Olssons (C) m.fl. yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifal ler det.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja medfinansiering under förutsättning att Boverket beviljar ansökan.
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Dnr KS 2019 /OO811

Revidering av överenskommelse om id6buret offentligt
partnerskap (lOP) avseende ensamkommande som fyller 18 år
Sqmmonfottning
Kommunstyrelsen tecknade 201 8-01- 15 överenskommelse om idöburet offentligt
partnerskap (lOP) med föreningen Agapes Vänner, Ljungskile Folkhögskola, Svenska
Kyrkan och Rädda Barnen om stöd till ensamkommande flyktingbarn som fyllt 18 år.
Uddevalla kommun bidrog till verksamheten med 3 992 935 kronor som utbetalades till
Svenska Kyrkan. Avtalet ftirlängdes i december 2018 till att gälla t.o.m. 2019-12-31,
dock utan attnyamedel tillftirdes från kommunen.

Kommunen har 2019 erhållit statsbidrag via migrationsverket om 1 548 302kr,
benämnt "Ersättning i form av tillftilligt kommunstöd ftir ensamkommande unga
asylsökande m.fl." Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-19 om ett tillägg till och
ftirlängning av den ursprungliga överenskommelsen med innebörden att statsbidraget
skulle överftiras till Svenska kyrkan. Kyrkan har därefter meddelat den inte längre vill
åta sig ansvar för personal, hyreskontrakt och administration i överenskommelsen.
Rädda Bamen har erbjudit sig att överta dessa uppgifter. Kyrkan kvarstår dock som en
part i överenskommelsen. Rädda Barnen tar över de administrativa uppgiftema fr.o.m.
2020-01-01. Svenska kyrkan kommer att slutredovisa och överföra eventuella
kvarstående medel per 2020-03-31 till Rädda Barnen.
Styrgruppen ftir överenskommelsen har därfor tagit fram ett ftirslag till revidering av
överenskommelsen där de ändrade ansvarsförhållande framgår. Samtidigt har
överenskommelsen i vissa avseenden ändrats som en anpassning till att målgruppens
situation och behov ftirändrats.
Christer Hasslebäck (UP), Jonas Sandwall (SD) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i
ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse

201 9 -I I -l 4.
Förslag till reviderad överenskommelse om idöburet offentligt partnerskap (IOP)
avseende ensamkommande som fuller 18 år.
Nu gällande överenskommelse om idöburet offentligt partnerskap (IOP) avseende
ensamkommande som frller 18 år.

Yrkonden
Christer Hasslebäck (UP): Bifall till förslaget i handlingarna med ändringen att mot
faktura stryks i ftireslagen beslutssats nr. 2.
Jonas Sandwall

(KD): Bifall till Christer Hasslebäcks (UP) yrkande.

Martin Pettersson (SD): Avslag till ftirslaget i handlingama.
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Propositionsord ningor
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande mot Martin Petterssons (SD)
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller sitt eget yrkande.
Beslul
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna ftirslaget till reviderad överenskommelse om iddburet offentligt
partnerskap (IOP) avseende ensamkommande som fuller 18 ar,

I

548 302 kronor till Rädda Barnen region Väst, ftjrutsatt att samtliga
parter undertecknar överenskommelsen.

att överftira

Reservqtion
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet med ftljande motivering.
Vi vill ha en ordnad asylprocess och sdger darft;r nej till alla typer av scirlösningar som
urholkar asylrdtten. Skolans g/mnasieutbildningar skall inte vara en plats ftr vuxna
som missbrukar vårt regelverk.
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Dnr KS 2019 /00812

Utdelning av medel ur donationsfondet 2019
Sqmmonfollning
Kommunen har beslutat (KSi201:377) om översyn och permutation av kommunens
stiftelser och fonder. Kammarkollegiet har bifallit permutationsansökan och fondernas
tillgångar är därmed utdelningsbara i sin helhet.
Sju bidragsansökningar har inkommit

till donationsfonden Samfond nr 4.

Kommunledningskontoret har granskat inkomna ansökningar och inkomna ansökningar
bedöms uppfulla ändamålen i respektive donationsfond.
Kommunledningskontoret loreslår utdelning av sju bidrag om totalt 70 000 kr ur
Samfond nr 4. Utdelningsf<irslaget innebär att samtliga medel i Samfond m 4har
ftirbrukats och kan avslutas efter verkställd utdelning.

Martin Pettersson (SD), Annelie Högberg (S) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i
ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -l I -06.
Beslul
Kommunstyrelsen beslutar

att ur Samfond nr 4 dela ut sju bidrag om 10 000 kr vardera,
att efter verkställda utbetalningar, anmäla om upplösning av Samfond nr 4
Länsstyrelsen.
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Justering av kommunbidrag 2019
Sommonfotlning
Nämndernas kommunbidrag ftir 2019 behöver justeras på grund av nytt löneavtal for
Vårdftrbundet, högre kostnader för ftirsörjningsstöd samt lägre kostnader för projekt
som åir finansierade av den sociala investeringsreserven. Justering görs for att
nämnderna ska ha en överensstämmelse mellan faktiska kostnader och kommunbidrag

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-l | -06.
Socialtjänsters skrivelse, 20 1 9- I 0-03

Beslul
Kommunstyrelsen beslutar

att nämnderna tillftrs kommunbidrag om 4 412 tkr ftir ökade personalkostnader till
ftiljd av nya löneavtal2019,

att socialnämnden tillförs 17 500 tkr som kompensation ftir ökade kostnader för
ftirsörjningsstöd,
att socialnämndens kommunbidrag minskar med I 800 tkr pga. lägre kostnader ftir
projekt finansierade via sociala investeringsreserven.
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Dnr KS 2019 /00807

Justering av kommunbidrag 2020
Sommonfollning
Nämndemas kommunbidrag for 2020 behöver justeras på grund av nytt löneavtal för
Vårdftirbundet, lägre kostnader för interna IT-/telefonavgifter, upphörda och tillkomna
generella statsbidrag, nedläggning av Mötesplats Tureborg, effektiviseringskrav Mitt
Bohuslåin samt reglering av preliminärt kommunbidrag ftir försörjningsstöd. Justering
görs för att nämndema ska ha en överensstämmelse mellan faktiska kostnader och
kommunbidrag.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-l l -06.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att nämnderna tillftirs kommunbidrag om 2 353 tkr ftir ökade personalkostnader till
följd av nya löneavtal2019 som f,rnansieras genom pris- och lönereserven,

att kommunbidragsväxling sker mellan nämnder för IT/telefoni och mötesplatser om
2 080 tkr,
att barn-och utbildningsnämndens kommunbidrag minskas med 3 151 tkr ftir del av
generella statsbidrag som ej genomftirs 2020 samt tillftrs 56 tkr ftir HPV-vaccin ftir
pojkar,

att kommunstyrelsen tillftirs 930 tkr avs. effektiviseringskrav på Mitt Bohuslän,
att socialnämnden tillförs ett preliminärt kommunbidrag om 14 000 tkr avseende
kostnader ftir ft rsörj ningsstöd,
att fastställa

de justerade kommunbidragen
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Dnr KS 2019 /00824

övertalighet inom kommunledningskontoret i samband med
omorganisation
Sommonfqltning
För att möta ekonomiska och resursmässiga krav 2020 har organisationen vid
kommunledningskontoret setts över och en omorganisation gjorts i syfte att få ftirre
chefer och indirekt tid, stärka samband internt vid kommunledningskontoret och
effektivisera arbetsorganisationen med digitalisering.
Konsekvensen blir att arbetsbrist uppstår vilket sammantaget berör l3 medarbetare.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska beslut fattas av kommunstyrelsen när det rör
sig om fler än fem tillsvidareanställda.
Jonas Sandwall (KD), Paula Berger (S) och Cecilia Sandberg (S) och
David Höglund Velasquez (C) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -l I -13.
Yrkonden
Paula Berger (S): I ftrsta hand återemittera ärendet till kommunledningskontoret för att
göra en konsekvensanalys vad neddragning inom arbetsmarknadsavdelningen far ftir
konsekvenser. I andra hand avslag till ftirslaget i handlingarna.

Cecilia Sandberg (S), David Höglund Velasquez (V): Bifall till Paula Bergers (S)
yrkande.

Proposilionsordningor
Ordftirande ställer proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
förvaltningen och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.
Ordforande ställer därefter proposition på ftirslaget i handlingarna mot Paula Bergers
(S) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller ftirslaget i handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att Uddevalla kommun i fiirsta hand söker lösa arbetsbristen genom att omplacera till
lediga tjåinster inom kommunen samt,
att i andra hand verkställa uppsägningarna på grund av arbetsbrist.
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Reservolion
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet
med ftiljande motivering.

Socialdemolvaterna och Vdnsterpartiet anser att nör det gciller neddragningar på
ar b e t s mar lcnads av de I nin ge n s å l* riv s de t e n ko ns e lw e n s analy s innan.
Speciellt med tanke på planerna som pågår lving kommunens ökade ansvar på grund av
diskussionerna runt Arbetsfi)rmedlingen och att konjunkturkiget förrindras.
Det rir de mrinniskorna som står allra langst från arbetsmarknaden som kommer att
drabbas hårdast vid en neddragning. Vi anser att det dr oerhört viktigt i
besparingstider att inte göra snabba åtgcirder som kommer att kosta mer i
forlringningen och som skapar både ekonomiska konsel<venser och mdnskligt lidande
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Dnr KS 2019 /00622

Ansökan om sponsring från Destination Uddevalla för
arrangemang av boule-SM i augusti 2021
Sommonfollning
Destination Uddevalla har inkommit med en ansökan om sponsring med 350 000 kronor
for att arrangera Boule-SM i Uddevalla den 8-14 augusti 2021. Budgeterad totalkostnad
enligt ansökan beräknas till475 000 kronor.
Huvudman för arrangemanget kommer att v ar a D e stinati on Uddeval la. S venska
Bouleftirbundet är huvudsaklig samverkanspartner. Destination Uddevalla avser även
att etablera ett lokalt samarbete med UIS Boulesektion samt söka sponsorsamarbeten
genom utställare och lokala företag.

Boule-SM affangeras sedan 1978 varje år under sex dagar och lockar sedan flera år
tillbaka mellan 1700-2000 deltagare. Därmed bidrar det till att handeln och
besöksnäringen i övrigt kommer att få en positiv effekt av affangemanget. Beräknad
turistekonomisk effekt enligt ansökan fu 18-20 miljoner. Åldersspannet på deltagama är
från 15-80 år. Tänkta spelplatser är Kampenhof, Museiparken och Kungstorget, vilket
drar både besökare och kommuninvånare till centrum.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse, 20 1 9- I 1 -05
Avtal mellan Uddevalla kommun och Destination Uddevalla,2019-ll-06
Presentation gällande sponsringsansökan ftir Boule-SM202l med budget,2019-10-02
Ansökan från Destination Udde v alla, 20 I 9 -09 -02
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Destination Uddevalla sponsring med totalt 350 000 kronor inklusive
material ftir arrangemang av Boule SM i Uddevalla i augusti 2021,

att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för sponsring
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Dnr KS 2019 /00693

Ansökan om sponsring från BMK Uddevalla för VM deltävling
motocross 2020

i

Sqmmonfqttning
BMK Uddevalla har inkommit med ansökan om sponsring med 1 000 000 kr ftir VMdeltavling i motocross den 29-30 augusti 2020. BMK har framgångsrikt arrangerat VMdeltävlingarna på Glimmingen under många år. År 2020blir den24:e gången som
tävlingen arrangeras i Uddevalla. Antal deltagare beräknas till ca 200-250 st, 2 st VM
klasser och2 st EM klasser enligt ansökan. Antal besökare beräknas till ca 20 000 22 000 under de båda dagarna. Tävlingarna sänds både i direktsänd TV över hela
världen och i eftersändningar, samt sändningar som man kan streama ifrån nätet. BMK
Uddevalla är en av de motorföreningar i Sverige som ligger i täten vad det gäller bland
annat miljöarbetet i sporten.
Uddevalla kommun har genom åren gett stöd och sponsring till BMK Uddevalla
gällande VM-deltävlingen i motocross. Ar 2019 sponsrade Uddevalla kommun BMK
Uddevalla med 400 000 kronor ftir arrangemanget.
Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 201 9- 1 1 -05
Avtal mellan Uddevalla kommun och BMK Uddevalla 2019-11-05
Budgetförslag2}2} Uddevalla GP från BMK Uddevalla, 2019-11-05
Ansökan om sponsring fran BMK Uddevalla 2019-09-25
Beslul
Kommunstyrelsen beslutar

att sponsra BMK Uddevalla med 400 000 kronor for VM-deltävlingama i motocross
2020 enligt upprättat avtal,

att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget ftir sponsring
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Dnr KS 2019 /00817

Avveckling av mötesplats Tureborg, beslut om remiss
Sqmmonfotlning
Uddevalla kommun har sedan är 2009, respektive är 2012, bedrivit gemensamma
mötesplatser i stadsdelarna Dalaberg och Tureborg. Beslutet att Få till ståndfysiskn vril
fungerande mötesplatser drir invandrare och svenskar trriffas, antogs av
kommunfullmäktige, som ett av uppdragen i handlingsprogrammet "Program ftir
integration och motverkande av utanftirskap 2007-201 1". Samtliga nämnder, samt
stiftelsen Uddevallahem, är ansvariga aktörer, men det samordnande ansvaret sköts av
en utsedd nämnd. Under ånen2009-2016, låg ansvaret på Kultur och fritidsnämnden
och sedan I maj 20l6ligger ansvaret på Kommunstyrelsen. Den årliga kostnaden för
lokaler, drift, samt samordnande funktioner, samfinansieras av berörda aktörer (är 2019
är denna summa för båda mötesplatsema knappt 2 mkr).
Den 19 september 2019 antog Socialniimnden, som ett av besparingsförslagen inftir år
2020, att gä ur samfinansieringsöverenskommelsen kring mötesplatserna. Idag
finansierar SN och BUN, som de stora nämnderna, 35 Yo vardera ftir båda
mötesplatserna. Eftersom kostnaden fortfarande finns kvar ftir kommunen fram till dess
att mötesplatserna är avvecklade, så ftireslår nu kommunledningskontoret att inleda
arbetet med aweckling snarast efter inkomna remissvar (remissvar senast 2020-02-25).
Kommunledningskontoret föreslår att börja med att avveckla mötesplats Tureborg.
Arbetet med att avveckla mötesplats Tureborg, skall starta upp senast april2020.
Ärendet ftireslås gå på remiss till samtliga samverkansaktörer:
. Barn och utbildningsnämnden
. Socialnämnden
. Kultur och fritidsnämnden
. Samhällsbyggnadsnämnden
. Uddevallahem
Aktörerna ombeds att belysa hur en avveckling påverkar dess egna verksamhet, då det
inte längre finns möjligheter att nyttja detta fusiska samverkansforum.
Kommunstyrelsens Arbetsmarknads-och integrationsutskott, har vid möte den 9
oktober, fått en bakgrundsbeskrivning av mötesplatserna och vid mötet den 13
november så presenterades den Risk och konsekvensbedömning som biläggs detta
ärende, tillsammans med de beslut som finns gällande mötesplatserna i form av
mötesanteckningar och protokollsutdrag.
Jonas Sandwall (KD), Martin Pettersson (SD), Kenneth Engelbrektsson (S), Stefan

Skoglund (S), Ann-Charlott Gustafsson (UP), Annelie Högberg (S) och Monica Bang
Lindberg (L) yttrar sig i ärendet.
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Beslulsunderlog
Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2019 -l 1 - I 3 $ 54
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 I 9- 1 I - I 8
Risk och konsekvensbedömning vid förändring av mötesplatserna Dalaberg och
Tureborg 2019-11-06
Protokoll Övernavet 2008-01 -25
Protokoll Övernavet 2008-08- 1 8
Protokoll Övernavet 2008-06- 1 9
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 20 1 0-06- I 6
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 20 1 1 -0 8-3 I
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2012-04-25

Beslul
Kommunstyrelsen beslutar

att sända ärendet på remiss till berörda nämnder, samt stiftelsen Uddevallahem, med
uppmaningen om att besvara ärendet senast 2020-02-28.

Protokollsonteckning
Martin Pettersson (SD) lämnar ftljande anteckning till protokollet.
Vår bedömning dr att mötesplats Tureborg inte utgör den plattformför integration som
det var tdnkt. Istrillet har andra platser utgjort plattftrmför naturliga möten, vilket
klart ör att foredra. Drirmed har mötesplats Tureborg kommit att fungera som en
fritidsgård. Med bakgrund i detta har Sverigedemolvaterna i sin budgetmotionf1r
verksamhetsåret 2020 budgeterat för en aweckling av mötesplats Tureborg.
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Dnr KS 201 9/0001 I
201 9

Sommonfotlning
I delarsrapporen per den sista augusti prognosticerades resultatet till 55 mkr, vilket är en
budgetawikelse på 52 mkr.I denna rapport görs en justering till 41 mkr. Nämndernas
totala överskott iir i det närmaste oförändrat. Det är i stället kommungemensamma
poster som ger ett mindre överskott; pensionskostnadema -3,9 mkr, försörjningsstöd 17,5 mkr och ftirändrade redovisningsprinciper till ftiljd av ny lagstiftning -6,0 mkr.
Skatter och generella bidrag är nära balans med budget, -0,6 mkr.

Delar av det prognosticerade överskottet på 41 mkr ska finansiera de upparbetade
kostnaderna för badhuset vid Windingsborg, som inte kan tillgodoräknas den nya
placeringen vid Rimnersområdet. Kostnadsnivån är ännu inte fastställd varftir inget
belopp anges i denna rapport.
Investeringarna prognosticeras i oktober

till

561 mkr

jiimfört med budgeterade 795 mkr.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen
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Dnr KS 201 9/00853

Uttalande från kommunstyrelsen angående KPA pensions
utförande av pensionsadministration för kommunens räkning
samt uppdrag till kommunledningskontoret om att driva frågan
om återbetalning av debiterade förvaltningsavgifter
Sommonfottning
Kommunen har, efter upphandling, sedan är 2013 anlitat KPA pension ft)r kommunens
pensionsadministration. I början av är 2019 meddelade KPA att den premie som KPA
fakturerat och som kommunen betalat varit avsevärt lägre än den borde. Skillnaden, och
som KPA nu ställer krav på kommunen attbetala, är 52 mkr avseende
kompletteringspremier ftir hel a avtal sperio den 20 | 3 -20 | 9 .
Kommunen har vid flera tillf;illen under avtalsperioden ställt frågor till KPA huruvida
premiens storlek varit rätt beräknad, men ej fatt svar på dessa frågor.

KPA uppger att anledningen är brister i deras egen hantering vid beräkning av premien.
Felet anges ha uppdagats vid övergång till ett nytt system.

KPA uppger att de kommunanställda som gått i pension under de aktuella åren fått

en

korrekt beräknad pension.
Kommunledningskontoret har efterfrågat kompletterande information som kan verifi era
att premien är korrekt beräknad och hur mycket av kompletteringspremien som avser
respektive år. Denna information har ännu ej inkommit i tillräcklig omfattning och
kommunen avvaktar under tiden med betalningen av fakturan. Att kommunen under
flera år debiterats en felaktig premie påverkar kommunens planering negativt i avsevärd
utsträckning.
Bristerna i KPAs hantering av premieberäkningen berör också
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (3,2 mkr) och VästVatten AB (1,2mkr).
Kommunledningskontoret är av uppfattningen att det är rimligt att KPA därfor ersätter
kommunen ftir bristftilligt utftrt uppdrag och att det således sker återbetalning
alternativt reglering av erlagda förvaltningsavgifter. Kommunledningen ftireslår också
att kontakt tas med andra kommuner som anlitat KPA för att undersöka ftirutsättningar
och behov av samverkan i frågan om återkrav.
Under 2019 har ny upphandling av dessa tjänster genomftirts och kommunen har från
och med 2019-10-01 en annan utförare av pensionsadministrationen.

Information i ärendet gavs vid ekonomiutskottets sammanträde 2019- I 1- I 8
Christer Hasslebäck (UP), Jonas Sandwall (KD) och Anna-Lena Heydar (S) yttrar sig i
ärendet
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Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20I9-l

T

-19

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att till KPA pension uttala att kommunens planeringsmöjligheter tagit skada av det
bristftilligt utforda uppdrag KPA pension utfört och ser mycket allvarligt på det
inträffade. Kommunen avser att inte inbetala eventuella kvarvarande premier till dess att
KPA kan uppvisa som kan styrker beloppet i erforderlig utsträckning,
att uppdra åt kommunledningskontoret att gentemot KPA pension driva frågan om
återbetalning av debiterade ftirvaltningsavgifter.
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Information från kommunstyrelsens ordförande samt från
Fyrbodal 2019
Sommonfotlning
Ordftirande Christer Hasslebäck (UP) informerar om samtal med revisorerna i
kommunalftirbundet Fyrbodal.
1:e vice ordforande Jarmo Uusitalo (MP) informerar om ett möte med regionstyrelsens
ordftirande om dubbelspårig jämväg till Uddevalla.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.
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Dnr KS 2019/OOOO4

nformation från kommundirektören

Sommonfottning
Kommundirektör Peter Larsson informerar om ftiljande.

o

Senaste ekonomiska prognosen för kommunstyrelsen.

.

Uppfttljningavnäringslivsfrågor.

o

Jämställdhetsstatistik utifrånjämställdhetsmål i kommunen.

Beslul
Kommunstyrelsen besluta

att notera informationen.
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Dnr KS 2019 /OOO02

Redovisning av delegationsbeslut

201 9

Sommonfotlning
I förteckning daterad 2019-11-18 redovisas de delegationsbeslut som har fattats

å

kommunstyrelsens vägnar under perioden 2019-10-21---2019-11-18. Under perioden
har inga beslut fattats å kommunstyrelsens vägnar inom plan-och bygg eller
miljölagstiftning, därav saknas ftirteckningar ftir detta.

Monica Bang Lindberg (L), Martin Pettersson (SD) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar
sig

i ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tj iinsteskrivelse, 20 1 9- 1 I - 1 8
Förteckning över fattade delegationsbeslut, 20 1 9- 1 1 - 1 8
Beslul
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.
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Anmälningsärenden till kommunstyrelsen

201 9

Beslul
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga ftilj ande anmälningsärenden till handlin garrra
KS 2019/313
Minnesanteckningar från kommunstyrelsens uppsiktspliktmöten med socialnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden och sin egen verksamhet.
KS 2018/583
Beslut från Länsstyrelsen om att utse Magnus Jacobsson (KD) till vigselförrättare
KS 2019/00010
Finansrapport avseende oktober 201 9
Arvodesberedningens protokoll 2019 -l I -04

Uddevalla Utvecklings AB protokoll 2019-1 1-08
Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2019 -l | -13
Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 201 9- I 1 -05

dok 301945
Räddningstjänstftirbundet Mitt Bohusläns Förbundsdirektionens protokoll 2019-10-23
inklusive mötestider och revidering av verksamhetsplan och budget 2020
dok 302050
Justerade anvisningar, kommunens arbete med krisberedskap och
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