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

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29  
 

 
Sammanträde Kommunstyrelsen  
Plats och tid Hotell Bohusgården, Nordens väg, kl.11:00-16:09 med ajourneringar 

12:00-13:00 och 14:30-14:50. 
  
Ledamöter Christer Hasslebäck (UP), Ordförande 

Jarmo Uusitalo (MP), 1:e vice ordförande 

Ingemar Samuelsson (S), 2:e vice ordförande 

Mikael Staxäng (M) inkommer kl. 11:40, § 123-144, deltar inte i del av 

§ 141 

Roger Ekeroos (M) 

Camilla Olsson (C) 

Rolf Jonsson (L) 

Jonas Sandwall (KD) ej § 128 och § 135 p.g.a. jäv 

Paula Berger (S) ej. § 129-130 p.g.a. jäv. 

Stefan Skoglund (S) 

David Höglund Velasquez (V) 

Martin Pettersson (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Kenneth Engelbrektsson (S) för Cecilia Sandberg (S), ej § 128 och § 135 

p.g.a. jäv. 

Mattias Forseng (SD) för Rolf Carlson (SD). 

Annelie Högberg (S) för Kenneth Engelbrektsson (S) § 128, § 135. För 

Paula Berger (S) § 129-130. 

Niklas Moe (M) för Mikael Staxäng (M) § 119-122. 

David Sahlsten (KD) för Jonas Sandwall (KD) § 128, § 135 

 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Ersättare Elving Andersson (C) 

Monica Bang Lindberg (L) 

David Sahlsten (KD) ej. § 129 och § 130 p.g.a. jäv. 

Annelie Högberg (S), deltar på distans. 

Anna-Lena Heydar (S) 

Karna Thomasdotter (MP) 

Kent Andreasson (UP) 

 
Övriga Laila Haglund, konsument-, budget- och skuldrådgivare, § 121. 

Barbro Engelbrektsson, konsument-, budget- och skuldrådgivare, § 121. 

Sabina Ljusebråten, konsument-, budget- och skuldrådgivare, § 121. 

Peter Johansson, VD Uddevalla Vatten/ Västvatten, § 122. 

Tony Grantz, hydrogeolog, Västvatten § 122. 

Anna Thorén, utredare, samhällsbyggnad, § 122 

Peter Larsson, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 119 Dnr KS 289389  

Upprop samt val av justerande 

Sammanfattning 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) föreslås justera protokollet i stadshuset den 4 maj kl. 

08:30. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att välja Ann-Charlott Gustafsson (UP) till justerare samt 

 

att justeringen ska äga rum den 4 maj 2020 kl. 08:30 i stadshuset. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 120 Dnr KS 304825  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning 

Ordförande föreslår att ärendet Tillväxtstrategi för Uddevalla Omnibus AB läggs till 

som ett extraärende på dagens föredragningslista som ärende 25. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med ovan nämnd förändring fastställa föredragningslistan. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 121 Dnr KS 305169  

Information från kommunens konsument-, skuld- och 
budgetrådgivning 

Sammanfattning 

Laila Haglund, Barbro Engelbrektsson och Sabina Ljusebråten informerar om 

kommunens konsument-, skuld-, och budgetrådgivning. Verksamheten är organiserad 

hos kommunledningskontoret men säljer även sina tjänster till Strömstad, Tanum, 

Munkedal och Sotenäs kommuner. 

 

Information ges om statistik för inkomna ärenden, det förbyggande arbetet och prognos 

mot bakgrund av konsekvenserna av covid-19. 

 

Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V), Camilla Olsson (C) och 

Elving Andersson (C) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 122 Dnr KS 2020/00282  

Information om förslag till vattenförsörjningsplan 

Sammanfattning 

Tony Grantz, hydrogeolog och Peter Johansson, VD, från Uddevalla Vatten AB 

informerar om förslaget till vattenförsörjningsplan för Uddevalla kommun. 

Syftet med vattenförsörjningsplanen är att utgöra underlag för att säkra tillgången till 

vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i Uddevalla kommun på lång sikt. Målet är 

en vattenförsörjningsplan som redovisar nuvarande nyttjande av vattenresurser i 

Uddevalla kommun samt identifierar framtida behov och tillgångar av vattenresurser för 

dricksvattenförsörjning på lång sikt.  

Förslaget genomgår just nu ett remissförfarande och kommer tillställas 

kommunstyrelsen för beslut senare i år. 

Karna Thomasdotter (MP), Martin Pettersson (SD), Christer Hasslebäck (UP) och 

Anna-Lena Heydar (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 123 Dnr KS 2020/00270  

Antagande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, 
Råssbyn  

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB föreslår kommunfullmäktige att anta ett allmänt 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten för området Råssbyn, längs med 

Fräknestranden, totalt 38 fastigheter. Åtgärden är ett led i att ansluta samlad bebyggelse 

till kommunalt vatten längs med överföringsleden mellan Uddevalla och Ljungskile. 

Genom att förse fastigheterna med kommunalt vatten och avlopp tryggas fastigheternas 

vattenförsörjning och miljöbelastningen för det intilliggande havet minskar. 

  

Entreprenadarbetet för anslutandet till överföringsleden beräknas färdigställas under 

2021. Kommunfullmäktiges beslut om antagande krävs enligt Lagen om allmänna 

vattentjänster (2006:412).  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-04-14 

Uddevalla Vatten AB:s styrelsemötesprotokoll 2020-04-02 

Västvatten AB:s tjänsteskrivelse med tillhörande karta och förteckning.   

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Råssbyn enligt 

bifogad karta och fastighetsförtecking.    

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 124 Dnr KS 2019/00629  

Antagande av Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i 
Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Landets kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter 

och minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 

minoriteterna. Uppgifter om mål och riktlinjer ska på begäran lämnas till den myndighet 

som har uppföljningsansvar. Beslut om mål och riktlinjer trädde i kraft 1 januari 2019. 

  

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på nya riktlinjer, som är en 

utveckling av redan befintlig uppdragsbeskrivning för arbetet med den finska 

minoriteten. Riktlinjerna beskriver övergripande kommunens arbete med nationella 

minoriteters rättigheter, utifrån vilken nämnd som ansvarar för uppdraget.  

   

Ärendet har varit ute på remiss till berörda nämnder. Samtliga nämnder ställer sig 

bakom förslaget om nya riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 

kommun. Demokratiberedningen har behandlat ärendet som en informationspunkt 

2020-04-02.  

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2020-04-22 § 15 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-03. 

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun. 

Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden 2020-01-22 § 10. 

Protokollsutdrag Socialnämnden 2020-02-19 § 20. 

Protokollsutdrag Barn och utbildningsnämnden 2020-02-27 § 22. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-05. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 125 Dnr KS 2020/00286  

Antagande av Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala 
investeringsmedel 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har arbetat med sociala investeringar genom en social 

investeringsfond vars riktlinjer antogs av kommunfullmäktige 13 februari 2013. Sedan 

2013 har två projekt finansierats genom fonden. Lärdomar från dessa genom 

uppföljning tillsammans med omvärldsbevakning har signalerat ett behov av att 

omforma kommunens arbete med sociala investeringar. Riktlinjer för sociala 

investeringsfond/-medel har lyfts för diskussion på ekonomiutskottet vid två tillfällen 

under hösten 2019. Ekonomiutskottet önskade se en mer omfattande revidering som 

inbegrep bland annat ändrade förutsättningar gällande det tidigare återbetalningskravet, 

tydligare ansökningsprocess, tydligare struktur för styr och ledning samt förstärkning av 

uppföljning och implementering. Hälsopolitiska rådet har fått löpande information om 

processen.  

  

Uddevallas sociala investeringsperspektiv förblir detsamma där syftet är att genom 

gränsöverskridande samverkan identifiera tidiga insatser och effektiva metoder för att 

bryta negativa händelseförlopp och undvika framtida utsatthet och samhällsekonomiska 

kostnader. Målet är att de insatser och metoder som bedöms bidra till att nå detta ska 

implementeras i kommunens ordinarie verksamhet. Ansökningsprocessen, struktur för 

styr och ledning samt uppföljning och implementering har stärkts och tydliggjorts i de 

nya riktlinjerna. 

  

Samverkan ska fortsatt ske med minst två kommunala nämnder/stiftelser/bolag. De nya 

riktlinjerna beskriver däremot att utöver detta får gärna samverkan med andra offentliga 

verksamheter, näringsliv och idéburen sektor ske.  

  

De ekonomiska förutsättningarna förändras genom att helt frångå kravet om 

återbetalning för att istället utgå från en modell där projektet till 50% medfinansieras av 

sökande parter. Således föreslås arbetet med sociala investeringar inte längre ske genom 

en fond utan genom sociala investeringsmedel.  

 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Ekonomiutskottets protokoll, 2020-04-20 § 23 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-16 

Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala investeringsmedel 

Riktlinjer för hantering av Uddevalla kommuns sociala investeringsfond  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 125 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

  

att föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva ”Riktlinjer för hantering av 

Uddevalla kommuns sociala investeringsfond” fastställda av kommunfullmäktige 13 

februari 2013, § 6, 

  

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ”Riktlinjer för Uddevalla kommuns 

sociala investeringsmedel”, 

 

att föreslå kommunfullmäktige att nuvarande regler gäller året ut samt att föreslagna 

förändringar träder i kraft 2021-01-01 samt, 

  

att utse ekonomiutskottet till politisk styrgrupp för ”Riktlinjer för Uddevalla kommuns 

sociala investeringsmedel” till och med 2022-12-31. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 126 Dnr KS 2020/00265  

Taxa för sotning och brandskyddskontroll från 2020-08-01 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har inkommit med förslag om taxa för sotning 

och brandskyddskontroll. Förbundet har tecknat avtal enligt tjänstekoncession med 

Sotningstjänst i Väst AB som sotningsentreprenör för tidsperioden 2020-08-01 -  

2023-07-31 med option på förlängning från räddningstjänstens sida i två år därefter.  

  

Nuvarande timpriser i taxan för sotning, 429 kr, och brandskyddskontroll, 542 kr, har 

omarbetats och justerats enligt de nya timpriserna som angetts i anbudet, 472 kr för 

sotning respektive 596 kr för brandskyddskontroll. 

  

Detta innebär som exempel för sotning av braskamin tillkommande kostnad mot 

nuvarande avtal på 43 kr, denna kostnad i normalfallet per treårsintervall (14 kr/år). 

Differensen för samma objekt avseende brandskyddskontroll är 124 kr, över intervallet 

vart sjätte år.  
  
Avtalet innehåller direktiv för hur taxan för sotning och brandskyddskontroll ska 

regleras.  

  

Prisjustering av taxan sker årligen enligt det index som årligen fastställs av Sveriges 

kommuner och regioner (SKR). Taxan föreslås gälla från och med 2020-08-01.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-16. 

Direktionens för Mitt Bohuslän protokoll 2020-03-31 § 8. 

Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-12.  

Avtal om rengöring och brandskyddskontroll i Uddevalla kommun. 

Förslag till taxa för sotning och brandskyddskontroll.    

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att fastställa ny taxa för sotning och brandskyddskontroll att gälla från och med  

2020-08-01.  

  

att bemyndiga Räddningstjänsten Mitt Bohuslän att årligen justera taxan med det index 

som årligen fastställs av Sveriges kommuner och regioner (SKR).  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 127 Dnr KS 2019/00894  

Införande av avgifter för utnyttjande av kommunens 
industrispår samt uppsägning av avtal med CFL Cargo Sverige 
och Green Cargo AB- svar på återremiss 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämndens ärende SBN 2019/00736, Införande av avgifter för 

utnyttjande av kommunens industrispår, har blivit återremitterat genom 

kommunfullmäktiges beslut §18 Dnr KS 2019/00894 för ytterligare beredning. Ett av 

kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige var att minska 

samhällsbyggnadsförvaltningens bidrag med 367 tkr. I arbetet med att minska 

kostnaderna motsvarande 13 mkr år 2020 har en del handlat om att se över att rätt 

finansiering riktas till rätt verksamhet. Det innebär bland annat att industrispåret inte 

längre ska finansieras med kommunbidrag utan att det ska finansieras med spåravgift. 

Trafik och förvaltning har lyft detta som en besparing 2020, som ingår i de 13 mkr som 

Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag minskat med. Intäkterna för industrispåret 

kommer att ersätta delar av det kommunbidrag som tidigare finansierade verksamheten. 

Kostnaden kvarstår i förvaltningen men ska inte finansieras av kommunbidrag. 

Intäkterna för industrispår ska anses som en av förvaltningens sparåtgärder.  

Det är två transportföretag, Green Cargo AB och CFL Cargo Sverige AB, som trafikerar 

kommunens industrispår. Företagen har varken behövt redovisa det antalet vagnar som 

de kör på kommunens industrispår eller behövt betala några avgifter till kommunen. Av 

den anledningen vet inte vi i dagsläget hur mycket införande av spåravgiften kommer 

att bidra till förvaltningens ekonomi.  

  

Den föreslagna av förvaltningen spåravgift, som är 367 kronor per vagn, kan tidigast 

börja gälla från och med 1 september 2020. Avgiften ska justeras årligen efter ändringar 

i KPI (konsumentprisindex) med utgångspunkt från indextalet för augusti 2020.    

 

Mikael Staxäng (M) yttrar sig i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-08 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2020-02-20 § 110 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-15.  

Kommunfullmäktiges protokoll, 2020-01-08 § 18 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-18 §336  

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-11-14 502  

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-09 

Trafikeringsavtal med Green Cargo AB, 2012-10-10   

Trafikeringsavtal med CFL Cargo Sverige AB, 2016-12-02.     

Yrkanden 

Mikael Staxäng (M): Bifall till förslaget i handlingarna. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 127 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna förslag på införande av spåravgift á 367 kr för varje vagn som transporteras 

på kommunens industrispår  
  
att intäkterna för industrispår med införande av spåravgift ska anses som en del av 

nämndens sparåtgärder  
  
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslag på införande av spåravgift för utnyttjande 

av kommunens industrispår  
  
att spåravgift ska börja gälla från och med 1 september 2020 

  
att spåravgift ska justeras efter ändringar i KPI med utgångspunkt från indextalet för 

augusti 2020  
  
att säga upp avtalen med transportföretagen Green Cargo AB och CFL Cargo Sverige AB  
  
att teckna upp nya avtal med transportföretagen där information om spåravgift och krav på 

redovisning av transporterade vagnar, ska framgå  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 128 Dnr KS 2020/00214  

Årsredovisning 2019 för Räddningsförbundet mitt Bohuslän 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har översänt årsredovisning för 2019 för 

godkännande och beviljande av ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 

ledamöterna.  

Förbundet redovisar ett resultat om + 1 117 tkr (2018: -2 234 tkr). Intäkterna uppgår 

totalt till 95 933 tkr (86 077 tkr), vilket är 10 420 tkr högre än budget. Kostnaderna 

uppgår totalt till 94 816 tkr (88 311), och är 9 304 högre än budget. Avvikelserna från 

budget är främst hänförbara till pensionsåtaganden.  

Räddningstjänstförbundet uppnår två av fyra finansiella mål och förbundets bedömning 

är att kravet på god ekonomisk hushållning inte uppnås.  Enligt revisionsberättelsen är 

revisorernas bedömning ”att det saknas tillräckligt med underlag för att uttala sig om 

huruvida resultatet i årsredovisningen innebär om förbundet i allt väsentligt bedriver 

sin verksamhet med god ekonomisk hushållning”. 

  

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

 

Ingemar Samuelsson (S) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-01. 

Årsredovisning 2019 

Revisionsberättelse för år 2019 

Revisorernas löpande granskning och bokslutsgranskning 2019 

Protokollsutdrag 2020-02-11 §1, Årsredovisning 2019      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna årsredovisning 2019 för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

  

att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja ansvarsfrihet för 

förbundsdirektionens ledamöter för den tid som revisionen omfattar. 

 

Jäv 
Kenneth Engelbrektsson (S) och Jonas Sandwall (KD) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggning och beslut i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 129 Dnr KS 2020/00250  

Årsredovisning med revisionsberättelse för Ljungskilehem 
2019 

Sammanfattning 

Stiftelsen Ljungskilehem har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019 

för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Det ekonomiska resultatet 2019 blev 

820 518 tkr (507 375 kr föregående år).  

  

Revisorerna har granskat stiftelsens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens 

förvaltning. Revisorerna bedömer att styrelsen utfört sitt uppdrag enligt stadgarna, att 

verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Revisorerna 

bedömer också att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen. Någon 

grund för anmärkning mot styrelsen och dess ledamöter föreligger inte.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-16. 

Årsredovisning och revisionsberättelse för Ljungskilehem 2019.    

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja styrelsens ledamöter och 

verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar, 

att godkänna årsredovisningen 2019. 

Jäv 

David Sahlsten (KD) och Paula Berger (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning 

och beslut i ärendet.    

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 130 Dnr KS 2020/00249  

Årsredovisning med revisionsberättelse 2019 för 
bostadsstiftelsen Uddevallahem, samt dotterbolagen 
Uddevallahem Bastionen AB, Uddevallahem Sundberg AB och 
Uddevallahem Holding AB 

Sammanfattning 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem har översänt årsredovisning med revisionsberättelser 

för 2019 för stiftelsen och bolagen som ingår i koncernen. Bostadsstiftelsen 

Uddevallahem är moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Uddevallahem 

Holding AB, Uddevallahem Bastionen AB och Uddevallahem Sundberg AB. Styrelsen 

och verkställande direktör är gemensam för moder- och dotterbolag. Det ekonomiska 

resultatet för moderbolaget uppgår till 36 129 tkr (38 788 tkr föregående år) och för 

koncernen 34 275 tkr (32 735 tkr föregående år).  Revisorerna bedömer att styrelsen har 

utfört sitt uppdrag i enlighet med Uddevallahems stadgar, att verksamheten har skötts 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna 

kontrollen varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsen och dess 

ledamöter föreligger inte.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-16. 

Årsredovisning Uddevallahem 2019. 

Årsredovisning Uddevallahem Sundberg AB 2019. 

Årsredovisning uddevallahem Holding AB. 

Årsredovisning Uddevallahem Bastionen AB.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja styrelsens ledamöter och 

verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar samt, 

att godkänna årsredovisning för 2019. 

Jäv 
David Sahlsten (KD) och Paula Berger (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning 

och beslut i ärendet.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 131 Dnr KS 2020/00243  

Förslag till nytt vägnamn för Å 1:20 m.fl., Runningebacken  

Sammanfattning 

I detaljplanen för del av fastigheterna Å 1:20 m.fl., FO 121, är det planlagt för en ny 

väg. Tjugo tomter avstyckades inom planområdet under 2019. På grund av förtätningen 

med bostadstomter anser namnberedningsgruppen att det är lämpligt att vägen inom 

planområdet får ett namn.  

Fastighetsägare som bor i förlängningen av den planerade vägen inkom tidigt med 

förslag på vägnamn. Förslagen var Runningevägen och Runningebacken. Namnet 

kommer från torpet Runningen som ligger på platsen. Dessa fastigheter har idag adress 

Å Runningen xxx.  

På grund av områdets karaktär med en brant sluttning föreslår namnberedningsgruppen 

Runningebacken som namn på vägen. En förfrågan har skickats ut till berörda 

fastighetsägare samt hembygdsföreningen. Samtliga svar som inkommit har varit 

positiva.  

  

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet och tillstyrker förslaget.     

 

Mikael Staxäng (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2020-03-17 § 139 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-28 

Karta      

Yrkanden 

Mikael Staxäng (M): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  
att fastställa vägnamnet Runningebacken för vägen inom detaljplan FO 121 för 

fastigheterna Å 1:27 - 1:46 med flera.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 132 Dnr KS 2019/00900  

Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern 

Sammanfattning 

Kommunens finanspolicy, som även omfattar stiftelser och bolag i kommunkoncernen, 

ska enligt gällande policy fastställas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. 

Senaste fastställandet ägde rum 2016 och avsåg således mandatperioden 2015-2018 och 

ska fastställas för mandatperioden 2019-2022. 

  

Till finanspolicyn hör Bilaga A, som innehåller ramar och limiter för 

kommunkoncernen. Bilagan fastställs årligen av kommunstyrelsen och beslutades 2019-

12-18 §340, avseende 2020. I den sammanställda budgeten för 2020, uppgår 

upplåningsramen till 4 801 mkr. 

  

Kommunstyrelsens ekonomiutskott har vid sitt möte 2020-03-16 behandlat 

finanspolicyn och föreslår inga förändringar. 

  

Uddevalla kommuns internbank har efter senaste uppdatering varit föremål för 

granskning av externa revisorer och den förtroendevalda revisionen. Granskningar visar 

att förvaltningen följer den fastställda policyn.       

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-08 

Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern 2020-03-31 

Bilaga A för 2020 till Finanspolicy för Uddevalla kommun   

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att fastställa finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern samt 

  

att finanspolicyn fastställd 2016-02-10 §24 upphör att gälla. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 133 Dnr KS 2020/00229  

Samhällsbyggnadsnämndens begäran om utökat 
kommunbidrag för en digitalt obruten process för 
bostadsbyggnad. 

Sammanfattning 

Regeringen har fastställt det strategiska målet att samhällsbyggnadsprocessen ska vara 

digitalt obruten till 2025. Det främsta hindret för en digital samhällsbyggnadsprocess är 

att informationsförsörjningen är splittrad och i stora delar analog. Att skapa en enhetlig, 

digital och obruten process tar tid, är komplext och det är många som måste bidra.  

  

I Lantmäteriets slutrapport från uppdraget Digitalt först – för en smartare 

samhällsbyggnadsprocess beskrivs en målbild för samhällsbyggnadsprocessen år 2025. 

Regeringen har gett Lantmäteriet, Boverket och flera andra myndigheter nya uppdrag 

som verkar för uppfyllande av denna målbild. Mycket av det arbete som behöver göras 

under de närmaste åren kommer att drivas genom Geodatarådet och dess handlingsplan, 

Smart Built Environment, eSam och övriga Digitalt först uppdrag. Sveriges alla 290 

kommuner har också en viktig roll i detta arbete. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden ansökte 2019-11-14 om finansiering ur Uddevalla 

kommuns effektiviseringsfond för en digitalt obruten process för bostadsbyggande. 

Kommunstyrelsen beviljade inte bidrag med motiveringen att det är ett projekt baserat 

på ett regeringsuppdrag som varar under fem år och kräver årliga kommunbidrag. 

Projektet bör istället lyftas som ett eget ärende utanför effektiviseringsfonden.  

  

I ansökan till effektiviseringsfonden bedömdes det krävas ett tillskott på 4,9 miljoner 

årligen fram till 2025 för att lyckas digitalisera gällande detaljplaner i enlighet med 

regeringens strategiska mål.  

  

Kommunens sammanställda budget för 2020 visar på ett resultat om +10 mkr, vilket 

innebär en nettokostnadsandel om 99,7%. Därefter har beslut tagits om åtgärder för 9 

mkr, vilket innebär ett budgeterat resultat om 1 mkr för 2020. Enligt lagen om 

kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska kommunen ha en budget i balans, 

dvs överskott. Det finns därmed inte tillräckligt med tillgängliga medel för att täcka 

samhällsbyggnadsnämndens begäran under 2020.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-08 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-31 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-02-20 § 95.     

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avslå samhällsbyggnadsnämnden begäran, då medel saknas i budgeten. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 134 Dnr KS 2020/00226  

Rapport över naturvärden i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram Rapport över naturvärden i Uddevalla 

kommun som föreslås godkännas av kommunstyrelsen som ett vägledande dokument.  

  

Syftet med rapporten är att presentera en sammanhållen och aktuell bild över de 

skyddsvärda arter, värdefulla naturmiljöer och förordnanden som finns i Uddevalla 

kommun. Arbetet har som ytterligare syften att fungera som underlag för planering 

och beslut som berör användningen av mark och vatten samt att bilda underlag för olika 

naturvårdande åtgärder. Rapporten föreslås också vara underlag för 

översiktsplaneringen.  

  

Arbetet med rapporten har utförts i samråd med olika myndigheter, kommunala 

nämnder, intresseorganisationer och enskilda. Till rapporten finns bilagor med bland 

annat klassningar av olika områden och förslag på kommande naturvårdsåtgärder. 

  

Kommunledningskontorets översiktsplanefunktion har varit delaktig i arbetet.   

 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Mikael Staxäng (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-01. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 202003-07 § 150. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-26. 

Rapport över naturvärden i Uddevalla kommun.     

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Mikael Staxäng (M): Bifall till förslaget i 

handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna rapport över naturvärden i Uddevalla kommun som ett vägledande 

dokument och underlag.   

Protokollsanteckning 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) noterar till protokollet att hon riktar beröm till ansvariga 

tjänstepersoner för ett bra arbete som har lett fram till ett utmärkt material som kommer 

kunna användas inom kommunens alla verksamheter på olika sätt. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 135 Dnr KS 2020/00231  

Hemställan till medlemskommunerna i 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän avseende samverkan 
med NÄRF om förbundschef, samt sparbeting 2021 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har inkommit med hemställan 

medlemskommunernas godkännande, dels om att samverkan sker med Norra Älvsborgs 

räddningstjänstförbund (NÄRF) avseende förbundschefsuppdraget, dels om respit från 

eventuella sparbeting för 2021. Frågorna har behandlats vid medlemssamråd under mars 

månad. 

  

Direktionerna för RMB respektive NÄRF har givit uppdrag om utredande av utökad 

samverkan mellan RMB och NÄRF. I ett första steg föreslås att förbundschefen för 

NÄRF också ska var förbundschef för RMB. Detta föreslås träda i kraft under hösten 

2020 då nuvarande förbundschef för RMB avgår med pension. Förbunden ska 

fortsättningsvis ha var sin räddningschef. 

  

RMB hemställer vidare om att medlemskommunerna ska avvakta eventuella sparbeting 

riktade till förbundet under 2021. Detta motiveras med att förbundet behöver fokusera 

på hantering av räddningstjänst under trycket av Covid 19.   

  

Kommunledningskontoret har inga synpunkter på förslaget om samverkan avseende 

förbundschef. Kommunledningskontoret noterar att det i nuläget inte finns något förslag 

om sparbeting för förbundet under år 2021 och framåt.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-31. 

Hemställan från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att tillstyrka samverkan med Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) 

avseende uppdraget som förbundschef, 

  

att meddela Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän att det i nuläget inte finns några 

förslag om sparbeting för år 2021. 

 

Jäv 

Kenneth Engelbrektsson (S) och Jonas Sandwall (KD) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggning och beslut i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 136 Dnr KS 2020/00211  

Ansökan om medfinansiering av nätverket Fiskekommunerna 
under åren 2021-2023 

Sammanfattning 

Nätverket Fiskekommunerna har inkommit med ansökan om medfinansiering om 20 tkr 

per år under 2021-2023. 

  

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän. I styrgruppen återfinns två 

representanter per kommun. 

  

Uddevalla kommun har medverkat i Fiskekommunerna under ett antal år. 2018 gjordes 

en utvärdering av kommunens medverkan då det bl.a. framkom att Uddevalla med 26 

mil kust har flera anledningar till att vara med i nätverk som kan arbeta med turismfiske, 

fritidsfiske och vattenbruk. Även landbaserade vattenbruk har potential att växa, alger är  

ett annat nytt kompetensområde, likaså frågor kring näringsutsläpp i hav och fjord mm. 

Under 2018 startade två fiskprojekt i Uddevalla, Fisken i fokus kopplat till 

stadsutveckling och fria fiskvägar i Bäveån, vilket också stöds och följs av 

Fiskekommunerna. Bedömningen var att medverkan i nätverket är meningsfull. 

Avdelningen för hållbar tillväxt gör samma bedömning för kommande period och 

tillstyrker fortsatt medverkan.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-01. 

Ansökan om medfinansiering av nätverket Fiskekommunerna åren 2021-2023. 

Verksamhetsberättelse, Fiskekommunerna 2019. 

Utvärdering Fiskekommunerna 2018-09-12.     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att medfinansiera Fiskekommunernas verksamhet under 2021 med 20 000 kronor, 

  

att medfinansiera Fiskekommunerna med 20 000 kr per år under åren 2022 och 2023 

samt,  

  

att finansiering ska ske via kommunstyrelsens övriga verksamhet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 137 Dnr KS 2020/00263  

Granskningsyttrande rörande detaljplaneförslag för fastigheten 
Herrestads-Torp 1:3 m.fl. 

Sammanfattning 

Ett förslag till detaljplan för del av Herrestads-Torp 1:3 m.fl. är utställd för granskning 

och kommunstyrelsen har fått det för yttrande. Planområdet är beläget omedelbart öster 

om Östra Torp handelsplats vid Torp köpcentrum, avsikten är att pröva områdets 

lämplighet för verksamhet och handelsetablering.  

  

Planförslaget är förenligt med fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort antagen 

2017-10-11. Kommunledningskontoret gör bedömningen att inte ha något att erinra 

förslaget.     

Beslutsunderlag 

Kommunledsningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-04-14 

Granskningshandling rörande planbeskrivning detaljplan för del av fastigheten 

Herrestads-Torp 1;3 m. fl daterat 2020-02-14. 

Plankarta tillhörande granskningshandlingar rörande förslag till detaljplan för del av 

fastigheten Herrestads-Torp 1;3 m.fl. daterat 2020-02-14. 

   

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att lämna förslaget till granskningshandlingar för detaljplan för Herrestads-Torp 1:3 

m.fl. utan erinran. 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 138 Dnr KS 2020/00254  

Samrådsyttrande rörande detaljplaneförslag för fastigheten del 
av Dalaberg 1:1 m.fl. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har fått ett förslag till detaljplan för ny förskola i Dalaberg samt 

kompletterande bebyggelse på fastigheten Dalaberg 1:1 för samråd. 

  

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort (FÖP) och 

samhällsbyggnadsstrategin skall stadsplaneringen i Uddevalla ske på ett hållbart sätt, 

genom att utnyttja befintlig samhällsbyggnadsstruktur. Ny samhällsbyggnation bör ske i 

nära anslutning till befintlig kollektivtrafik, fjärrvärme, avlopp och vägar. Planförslaget 

uppfyller dessa kriterier. 

  

Vidare säger FÖP att exploatering skall ske med hänsyn till grönstrukturen samtidigt 

som tätortsnära rekreationsområden ska göras lättillgängliga.  

  

Planområdet är i den fördjupade översiktsplanen dels utpekat som område för 

bebyggelse och dels biotopsö. Planarbetet syftar till att närmare specificera och studera 

lämplig användning inom planområdet. I planförslaget har det redovisats att biotopsöar 

samt annan grönstruktur kan bibehållas eller kompenseras vid en exploatering av 

området. Även tillgängligheten till rekreationsområden beaktas. 

  

Kommunledningskontoret gör bedömningen att planförslaget följer kommunens 

gällande styrdokument och har inget att erinra planförslaget.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-04-02.  

Förslag till plankarta 

Förslag till planbeskrivning 

Illustrationsplan 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-03-17 § 145    

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att inte ha något att erinra planförslaget i samråd rörande detaljplan för Dalaberg 1:1 

m.fl. 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 139 Dnr KS 2020/00264  

Reviderad planeringsprocess för flerårsplan 2021-2023 med 
budget för 2021 

Sammanfattning 

Utgångspunkt för planeringsprocessen för flerårsplan 2021-2023 utgörs av gällande 

flerårsplan för 2020-2022. Planen är antagen i juni 2019 och efter det har 

förutsättningarna förstås förändrats, men inte mer än att det kan anses vara en grund för 

att genomföra denna plan även för 2021-2022. Grundförutsättningarna med en ökad 

efterfrågan på de kommunala tjänsterna för både de yngre och äldre i kombination med 

en svag tillvägt i befolkningen i arbetsför ålder kvarstår. Denna plan har ett tydligt fokus 

på att åstadkomma reduceringar i kostnader som tar kraft och resurser och genomföra. 

Det är därför viktigt att rikta resurserna för organisationen att genomföra de 

förändringar som krävs. 

 

Kommunens planeringsprocess innehåller normalt en budgetdialog i april, där 

respektive nämnd muntligt presenterar sina underlag och förutsättning för den 

kommande flerårsplanen. På grund av den uppkomna situationen med en pågående 

pandemi är det inte lämpligt att genomföra dialogen på traditionellt sätt.  

 

Revideringen innebär att allt material skickas ut till partierna i april och att 

kommunfullmäktige beslutar om budgetinriktning, i stället för beslut om budget, enligt 

ursprunglig tidplan, dvs i juni. I september presenteras reviderade 

planeringsförutsättning, om förutsättningarna väsentligt har förändrats. Det kan komma 

att innebära att beslut om flerårsplanen 2021-2023 med budget för 2021, kan komma att 

ske senare under hösten, än i den ursprungliga tidplanen. 

 

Christer Hasslebäck (UP), Martin Pettersson (SD), Ingemar Samuelsson (S) och Elving 

Andersson (C) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-08 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): Ändring av förslaget i handlingarna till följande lydelser: 

 

att flerårsplan 2021-2023 med budget för 2021 beslutas på kommunfullmäktiges 

sammanträde i oktober samt 

 

att kommundirektören ges i uppdrag att identifiera eventuella investeringsobjekt som av 

tidskritiska skäl behöver beslutas på kommunfullmäktiges sammanträde. Dessa 

eventuella objekt och beslut ska beredas inför och behandlas på kommunstyrelsens 

sammanträde. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 139 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på sitt eget ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen 

bifalla det. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att flerårsplan 2021-2023 med budget för 2021 beslutas på kommunfullmäktiges 

sammanträde i oktober samt, 

 

att kommundirektören ges i uppdrag att identifiera eventuella investeringsobjekt som av 

tidskritiska skäl behöver beslutas på kommunfullmäktiges innan dess. Dessa eventuella 

objekt och beslut ska beredas av kommunstyrelsen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 140 Dnr KS 2020/00005  

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från 
Fyrbodal 2020 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Christer Hasslebäck (UP) informerar om följande. 

 

• Kontakt med företagare i etableringsfrågor. 

• Maria Jacobsson har anställts som ny chef för samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Hon kommer tillträda tjänsten den 17 augusti.  

 

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

ekonomiska konsekvenser för kommunalförbundet Fyrbodals bolag mot bakgrund av 

covid-19:s utbrott. 

 

Stefan Skoglund (S), Annelie Högberg (S), Elving Andersson (S) yttrar sig. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 141 Dnr KS 2020/00004  

Information från kommundirektören 2020 

Sammanfattning 

Kommundirektör Peter Larsson informerar om följande. 

 

• Kommunledningskontorets arbete med att säkerställa att förtroendevalda ska 

kunna delta på sammanträden på distans. 

• Kommunledningskontorets arbete med att utveckla och implementera ett 

beslutsstöd för kommunens chefer. 

• Lägesrapport och åtgärder med anledning av viruset covid-19.  

• Uddevallas placering i senaste Nöjd-kund-indexet (NKI). 

• Innehållet i kommunens miljöredovisning för 2019. 

• Skrivelse till kommunstyrelsen från fackförbundet Vision gällande 

samhällsbyggnadsnämndens presidium. 

 

Christer Hasslebäck (UP), Stefan Skoglund (S), Ingemar Samuelsson (S), Mikael 

Staxäng (M), Jarmo Uusitalo (MP), Annelie Högberg (S), Karna Thomasdotter (MP), 

Niklas Moe (M), Camilla Olsson (C) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 

Deltar ej i  

Det noteras till protokollet att Mikael Staxäng (M) inte närvarar under överläggningen 

om skrivelsen från fackförbundet Vision gällande samhällsbyggnadsnämndens 

presidium. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 142 Dnr KS 2020/00002  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

I förteckningar daterade 2020-04-20 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 

kommunstyrelsens vägnar under perioden 2020-03-16—2020-04-20.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-04-20 

Förteckningar daterade 2020-04-20     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna redovisningen.    

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 143 Dnr KS 2020/00003  

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

  

Dok. 304576 

Beslut från Länsstyrelsen angående tillstånd till ingrepp i fornlämning, L1970:5932 

RAÄ Forshälla 101:1, på fastigheten Lindjärn 1:2 i Uddevalla kommun 

  

Protokoll från Årsstämman för Uddevalla Vatten AB 2020-03-20 

 

Protokoll från personalutskottet 2020-04-01 

 

2020/277 

Avtal mellan Uddevalla kommun och Västtrafik avseende uppdaterade villkor till avtal 

om seniorkort från 2020-05-01 

 

Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2020-04-07 

 

Ekonomiutskottets protokoll, 2020-03-16 

 

2020/10 

Finansrapport avseende mars 2020 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 144 Dnr KS 2020/00287  

Tillväxtstrategi för Uddevalla Omnibus 

Sammanfattning 

Styrelsen hos Uddevalla Omnibus AB har under föregående räkenskapsår (2019) inlett 

arbetet med en total översyn av bolaget strategier och mål.  

De målområden som styrelsen har prioriterat är så som (arbets-) miljö, tillväxt, 

effektivitet och kvalitet. Samtliga delområden med det gemensamma övergripande 

målet ”uthållig lönsamhet”. 

Geografisk expansion, genom förvärv, vilket ger tillgång till flera depåer och fordon 

ryms väl inom styrelsens ambitioner och strategi. Flertal fordon inbegriper faktorer som 

ökade intäkter med också ökat antal kostnadsbärare som bidrar till bolaget 

gemensamma kostnader. 

Expansion skapar även möjligheter till ett mer effektivt utnyttjande av resurser, 

exempelvis kan gemensamma kapaciteter som såväl personal som programvara inom 

trafikledning, trafikplanering och administration med mera bistå fler enheter och därtill 

även ge service till mer än en depå via gemensamma dataprogram och andra tillgångar.   

Vidare innebär fler trafikområden bättre riskspridning, eftersom så ger tillgång till trafik 

med flera upphandlade trafikavtal med olika löptider. 

Uddevalla Omnibus styrelse erhöll vid möte den 6 december 2019 information om 

möjligheten att förvärva Lysekils Busstrafik AB, organisationsnummer 556142-9217. 

Presentationen kompletterades med finansiell information med alternativ för möjlig 

tillväxt och expansion. Densamma kompletterades med tidsaxel som indikerade ett 

förvärv under första kvartalet 2020. Styrelsen beslutade enhälligt att fullfölja processen 

med ett förvärv av Lysekils Busstrafik AB i enlighet med de riktlinjer och den tidsplan 

som presenterades.    

Uddevalla Omnibus styrelse beslutade den 8 april 2020 att förvärva Lysekils Busstrafik 

AB (protokollet är på grund av tidsskäl inte undertecknad vid dagens datum, 2020-04-

22)  

  

I bolagsordningen för Uddevalla Omnibus AB, fastställd den 10 september 2014 §146, 

ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning 

innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell eller annars av större vikt fattas. 

  

Efter att affären är genomförd behöver kommunen upprätta ägardirektiv och revidera 

bolagsordning för det förvärvade bolaget.     

 

Ärendet behandlas som ett extraärende på kommunstyrelsens sammanträde. 

 

Jonas Sandwall (KD), Christer Hasslebäck (UP), Camilla Olsson (C), Elving Andersson 

(C), Anna-Lena Heydar (S), Ingemar Samuelsson (S), Roger Ekeroos (M), Monica 

Bang Lindberg (L), Rolf Jonsson (L), Jarmo Uusitalo (MP) och Karna Thomasdotter 

(MP) yttrar sig i ärendet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 

Uddevalla Utvecklings protokoll, 2020-04-28 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-22. 

Uddevalla Omnibus AB:s skrivelse gällande tillväxtstrategi 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck: Bifall till förslaget i handlingarna samt Uddevalla Utvecklings 

beslutssats att betalning utgår efter att kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft. 

 

Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till Christer Hasslebäcks (UP) yrkande. 

 

Jonas Sandwall (KD): I första hand återremiss till förvaltningen för fortsatt 

handläggning. I andra hand bifall till förslaget i handlingarna samt följande tillägg: 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

att uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram en strategi för försäljning av Uddevalla 

Omnibus AB.  

 

Strategin skall återrapporteras till Kommunfullmäktige senast i december 2020. 

 

Rolf Jonsson (L), Roger Ekeroos (M) och Camilla Olsson (C): Bifall till Jonas 

Sandwalls (KD) yrkande. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer först proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

och finner kommunstyrelsen besluta att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer 

därefter proposition på förslaget i handlingarna tillsammans med sitt eget 

tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla det. Ordförande ställer slutligen 

proposition på Jonas Sandwalls (KD) tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen avslå 

det. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna Uddevalla Omnibus ABs förvärv av bolaget Lysekils Busstrafik AB samt 

 

att betalning utgår efter att kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft. 

 

Deltar ej 
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

 

Reservation 

Kristdemokraternas, Moderaternas, Liberalernas och Centerpartiets ledamöter reserverar 

sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

 

 


