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Plats och tid
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Sammanträdesrum Bäve, stadshuset, kl.11:00-17:24 med ajourneringar
kl. 12:15-13:00 och 14:30-14:50.

Ledamöter

Ingemar Samuelsson (S), Ordförande
Christer Hasslebäck (UP), 2:e vice ordförande
Roger Ekeroos (M), deltar på distans
Camilla Johansson (C)
David Sahlsten (KD)
Paula Berger (S) § 54-87, deltar på distans
Stefan Skoglund (S), deltar på distans
Annelie Högberg (S), deltar på distans
Jarmo Uusitalo (MP)
Martin Pettersson (SD)
Rolf Carlson (SD) § 58-96, deltar på distans
Ann-Charlott Gustafsson (UP), deltar på distans

Tjänstgörande ersättare

Niklas Moe (M) för Mikael Staxäng (M)
Anna-Lena Heydar (S) för Monica Bang Lindberg (L), deltar på distans
Mattias Forseng (SD) för Rolf Carlson (SD) § 54-57, deltar på distans
Sonny Persson (S) för Paula Berger (S) § 88-96, deltar på distans
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) för David Höglund Velasquez (V), deltar
på distans

Ersättare

Elving Andersson (C), deltar på distans
Sonny Persson (S), deltar på distans
Mattias Forseng (SD), deltar på distans
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Martin Pettersson
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Underskrift sekreterare

…………………………………………
Sebastian Johansson

Underskrift ordförande

…………………………………………
Ingemar Samuelsson

Underskrift justerande

…………………………………………
Martin Pettersson

Sammanträde
Förvaras hos
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ner
Underskrift

Justerandes signatur

Paragrafer

§§ 54-96

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande
Kommunstyrelsen 2021-03-31
Kommunledningskontoret
2021-04-01
2021-04-23
…………………………………………
Sebastian Johansson

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

Kent Andreasson (UP) inkommer kl. 11:50 utgår kl. 16:50, deltar på
distans
Övriga

Justerandes signatur

Bengt Adolfsson, ekonomichef, § 54
Annette Jonasson, utvecklare, § 55
Anders Brunberg, avdelningschef, § 56
Frida Larsson, Leader Södra Bohuslän, § 57
Krister Olsson, Leader Södra Bohuslän, § 57
Cecilia Ekström, HR-partner § 69
Peter Larsson, kommundirektör
Sebastian Johansson, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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2021-03-31

§ 54

Dnr KS 2021/00011

Information om controllerrapport februari 2021
Sammanfattning

Ekonomichef Bengt Adolfsson informerar om årets första controllerrrapport.
Resultatet av denna första bedömning är ett överskott på 78 mkr. Även om prognosen
måste tas med viss försiktighet eftersom så kort tid har gått av året, ger det ändå en
indikation om möjligheten att klara årets budget.
Nämnderna beräknas sammantaget redovisa ett underskott med -49 mkr, samtidigt som
centrala reserver ger överskott. Skatter och generella bidrag beräknas ge ett överskott
med +45 mkr. En ny bedömning kommer att ske i delårsrapporten per april. Den
pågående coronapandemin fortsätter att sätta tydliga avtryck i ekonomin, men i vilken
omfattning och grad som påverkan kommer att ske i år är svårt att avgöra.
Beslutsunderlag

Controllerrapport februari 2021
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Dnr KS 311623

Information om reviderad fördelning år 2021 av statsbidraget
för nyanländas etablering
Sammanfattning

Utvecklare Annette Jonasson informerar om förslaget till fördelning av årets statsbidrag
för nyanländas etablering samt bakgrund och statistik kopplat till ärendet.
Ärendet tillställs kommunstyrelsen för beslut i ett senare ärende på dagens
föredragningslista.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Dnr KS 311513

Information om förslag till järnvägskorridor/transportkorridor
Skagerrak
Sammanfattning

Avdelningschef Anders Brunberg informerar om förslaget till järnvägskorridor med
brobanor och möjlig sträckning genom kommunen.
Information ges om bakgrund, möjlig finansiering av investeringen samt betydelsen av
förslaget ur ett nationellt såväl som europeiskt perspektiv.
Ärendet tillställs kommunstyrelsen för beslut i ett senare ärende på dagordningen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Dnr KS 311549

Information från Leader Södra Bohuslän
Sammanfattning

Frida Larsson och Krister Olsson från Leader Södra Bohuslän informerar om Leaders
verksamhet och de olika projekt inom Uddevalla som har stöttats, bland annat inom
matproduktion och besöksnäring. Information lämnas också om kommande års
prognostiserade ekonomi och Leaders kommande omorganisation.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Dnr KS 2019/00865

Medborgarförslag om att Uddevalla kommun inrättar en
visselblåsarenhet
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till Uddevalla kommun i vilket det föreslås att
Uddevalla kommun inrättar en visselblåsarenhet där anställda anonymt kan vända sig
för att ange allvarliga oegentligheter inom kommunen.
I juni 2020 lämnade utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet över sitt
betänkande ”Ökad trygghet för visselblåsare”(SOU 2020:38) till regeringen.
Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om hur Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2019/1936 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av
unionsrätten (visselblåsardirektivet) bör genomföras i svensk rätt. Utredningen föreslår
att visselblåsardirektivet huvudsakligen ska genomföras genom en ny lag. Den nya
lagen ska gälla inom all privat och offentlig verksamhet, dvs. även för kommunernas
verksamheter.
Utredningen har därefter varit ute på remiss under hösten 2020.
Det lagstiftningsarbete som nu pågår inom området bör beaktas inför ett eventuellt
inrättande av en visselblåsarfunktion i Uddevalla kommun. Mot den bakgrunden
kommer kommunen inte vidta några åtgärder med anledning av förslaget.
Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-12
Medborgarförslag daterat 2019-11-22
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att med ovan motivering anse medborgarförslaget besvarat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Dnr KS 2020/00774

Motion från Martin Pettersson (SD) och John Alexandersson
(SD) om striktare regler för specialkost inom skolan
Sammanfattning

Martin Pettersson (SD) och John Alexandersson (SD) har inkommit med motion om
striktare regler för specialkost inom skolan innebärande att specialkost endast ska lagas
till de elever som kan uppvisa läkarintyg, att vegetarisk kost ska erbjudas till matgäster
som efterfrågar fläskkost och/eller ritualslaktat kött eller alternativ till blodmat samt att
vegankost inte skall serveras. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden,
barn- och utbildningsnämnden samt ungdomsfullmäktige som avlämnat remissvar.
Samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt remissvar att nämnden i egenskap av utförare
genom måltidsservice lagar den mat som barn- och utbildningsförvaltningen beställer
varför beslut om vilken specifik mat som serveras inte ligger hos nämnden.
Båda nämnder hänvisar till en verksamhetsövergripande arbetsgrupp som hanterar och
planerar implementering av livsmedelsverkets ”Kost & Närings nationella
rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola”. Målet
med arbetsgruppen är att under 2021 få större klarhet i ansvarsfördelningen mellan
barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen samt de frågor
som berörs i Sverigedemokraternas motion.
Ungdomsfullmäktige ställer sig inte bakom förslaget och motiverar detta bl.a. med att
det är diskriminerande att inte ge elever med annan tro möjlighet att utöva sina
religioner samt att det är viktigt att servera vegankost, då det finns elever som inte tål att
äta kost som innehåller mejeriprodukter.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-16.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-02-18 § 21.
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-28.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-16 § 73.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-19.
Ungdomsfullmäktiges protokoll 2020-12-15 § 34.
Motion från Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD).
Yrkanden

Martin Pettersson (SD): att specialkost endast skall lagas till de elever som kan uppvisa
läkarintyg, att vegetarisk kost ska erbjudas till matgäster som efterfrågar fläskfri kost
och/eller ritualslaktat kött eller alternativ till blodmat samt att vegankost som kräver
goda kunskaper och användning av berikande livsmedel samt kosttillskott inte skall
serveras.
Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Bifall till förslaget i handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 59
Propositionsordningar

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservation

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Dnr KS 2021/00013

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte
avgjorts den 28 februari 2021
Sammanfattning

Enligt kommunallagen kap 5 § 35 ska motioner och medborgarförslag beredas så att
kommunfullmäktige eller nämnd kan fatta beslut i ärendet inom ett år från att ärendet
väcktes i kommunfullmäktige. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska
detta anmälas till fullmäktige.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska alla motioner som inte är
färdigberedda redovisas för kommunfullmäktige två gånger om året, i april och oktober.
I förteckningar daterade den 2021-02-28 redovisas samtliga motioner som ännu ej har
avgjorts samt de medborgarförslag som ännu ej har avgjorts och som väcktes för mer än
ett år sedan i kommunfullmäktige.
Av förteckningarna kan utläsas att det den 28 februari 2021 fanns 12 ej avgjorda
motioner samt 5 ej avgjorda medborgarförslag som är äldre än 1 år.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01
Förteckning över ej avgjorda motioner, 2021-02-28
Förteckning över ej avgjorda medborgarförslag 2021-02-28
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Dnr KS 2021/00181

Årsredovisning 2020 Uddevalla kommun
Sammanfattning

Kommunledningskontoret överlämnar härmed förslag till årsredovisning för 2020.
Bokslut och årsredovisning har varit föremål för revisorernas granskning och
yrkesrevisorernas (EY) utkast till granskningsrapport bifogas ärendet.
Rapporten ’Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2020’ redovisas som bilaga
avseende prioriterade områden, mått, uppdrag som givits utifrån aktuell flerårsplan och
styrande dokument samt de uppdrag som avslutats under året. Bilagan samt nämndernas
egna verksamhetsberättelser kommer att publiceras på kommunens hemsida
uddevalla.se, under rubriken Kommun och politik/Kommunfakta/Ekonomi och
budget/Årsredovisning
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-24
Förslag till Årsredovisning 2020
Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2020
Yrkesrevisionens utkast till granskningsrapport av bokslut 2020-12-31
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa resultat- och balansräkning för kommunkoncernen och kommunen och i
övrigt godkänna Årsredovisningen för 2020 samt
att godkänna uppföljningen av kommunfullmäktiges styrkort för 2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Dnr KS 2021/00139

Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om tidigarelägga
investering för del av Skafterödsvägen fram till Hälle nya
förskola
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med begäran om att tidigarelägga investering
för del av väg till Hälle nya förskola.
En detaljplan för ett nytt bostadsområde vid Skarsjövallen är under framtagande och det
finns budgeterat investeringspengar för infartsväg och lokalgator för området om 56
miljoner kronor under investeringsåren 2024-2030. Samhällsbyggnadsförvaltningen
behöver dock åtkomst till en del av dessa investeringsmedel redan under 2021 eftersom
det är beslutat att påbörja byggnation av Hälle nya förskola. Vägen som går till
förskolan kommer även bli en del av infarten till Skarsjöområdet.
Kommunledningskontoret konstaterar att investeringstidplanen behöver justeras och
årets avvikelse och konsekvenser rapporteras i uppföljningsrapporterna. Vidare behöver
framtida ekonomiska konsekvenser hanteras i kommande budgetdialog och får arbetas
in i flerårsplanen för 2022-2024.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-08.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-16 § 100.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-26.
Karta över vägområde.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tidigarelägga investering för del av Skafterödsvägen för att tillgodose Hälle nya
förskola med väg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Dnr KS 2021/00136

Årsredovisning och revisionsberättelser 2020 för
Räddningsförbundet mitt Bohuslän
Sammanfattning

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har översänt årsredovisning för 2020 med
revisionsberättelser för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet för direktionen och
de enskilda ledamöterna.
Förbundet redovisar ett resultat om +1 349 tkr (2019: +1 117 tkr). Intäkterna uppgår
totalt till 85 217 tkr (95 933tkr), vilket är 3 041 tkr lägre än budget. Kostnaderna uppgår
totalt till 83 868 tkr (94 816 tkr) vilket är 4 315 tkr lägre än budget. Avvikelserna från
budget är främst hänförbara till förbundets pensionsåtagande.
För året uppnår förbundet de satta finansiella målen och merparten av de
verksamhetsmässiga målen och förbundets sammanvägda bedömning är att förbundet
uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning.
I revisionsberättelsen är revisorernas sammantagna bedömning ”att resultatet enligt
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som
fullmäktige uppställt”.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
direktionen/styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-25
Revisionsberättelse 2020 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Revisorernas bedömning delår Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Revisionsrapport – Löpande granskning och bokslutsgranskning 2020
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Revisionsrapport-Grundläggande granskning 2020 Räddningstjänstförbundet Mitt
Bohuslän
Grundläggande granskning 2020 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse
Räddningstjänstförbundets direktions protokoll 2021-02-11
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen 2020 för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja ansvarsfrihet för
förbundsdirektionens ledamöter för den tid revisionen omfattar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Dnr KS 2021/00145

Antagande av detaljplan för Tjöstelsröd 1:1, bostadsområde vid
Skarsjövallen
Sammanfattning

Området är tänkt att utgöra nästa stora utbyggnadsområde för bostäder i Ljungskile. Det
har stöd i Ljungskile översiktsplan.
Planförslaget beräknas innehålla 200–270 nya bostäder i form av styckebyggda småhus,
gruppbyggda småhus samt två större tomter för ”samlad exploatering”.
Bostäder med äganderätt, hyresrätt och bostadsrätt är möjligt. I ett kvarter medges,
förutom bostäder, också förskola, skola och samlingslokaler. Om Ljungskiles
lokalbusslinje förlängs kan den få en vändplats nära Skarsjövallen.
Diskussioner har skett under lång tid med Länsstyrelsen om hänsyn till förekomsten av
Större Vattensalamander, som har ett mycket starkt skydd lagskydd.
Vid planens utställning hade Länsstyrelsen ingen erinran mot planens hantering av
salamanderfrågan. Ansökan om biotopskyddsdispens samt anmälan om
vattenverksamhet har godkänts av Länsstyrelsen. Strandskyddsdispens, för ett litet
område där tillfartsvägen korsar Skälläckerödsbäcken, har beviljats av kommunens
Jävsutskott.
Programsamråd, plansamråd och utställning för granskning har skett. Några utredningar
har därefter kompletterats och några revideringar har gjorts. På nämndmötet föreslogs
ytterligare en revidering, nämligen att de tre högsta taknockshöjderna i SB-kvarteret ska
höjas med vardera en meter. Detta godtogs av nämnden. De revideringar som har skett
bedöms inte påverka någon sakägare negativt, varför godkännande från sakägare eller
ny utställning inte erfordras. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer nu att
detaljplanen är klar för antagande.
Kommunledningskontoret rekommenderar Kommunstyrelsen att bifalla beslutet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-09
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2021-02-16 37
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2021-02-01
Planbeskrivning, rev 2021-01-21
Genomförandebeskrivning, rev 2021-01-21
Tidplan, 2020-11-18
Plankarta V, rev 2021-01-21
Plankarta Ö, rev 2021-01-21
Granskningsutlåtande, 2021-01-21
Inkomna utställningsyttranden 1
Inkomna utställningsyttranden 2
Plansamrådsredogörelse 2019-12-18
Programsamrådsredogörelse 2014-03-31

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 64
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna utlåtandet,
att godkänna den reviderade detaljplanen, samt
att föreslå kommunfullmäktige anta den reviderade detaljplanen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Dnr KS 2021/00137

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

Ordförande meddelar under sammanträdet att ärendet utgår från dagens
föredragningslista.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

§ 66

Dnr KS 2021/00071

Verksamhetsberättelse 2020 för demokratiberedningen
Sammanfattning

Demokratiberedningen är inrättat av kommunfullmäktige med uppgift att utveckla och
samordna kommunens demokratiarbete samt ansvara för de kommunövergripande
samrådsorganens (ungdomsfullmäktige, kommunala rådet för äldre och kommunala
rådet för personer med funktionsnedsättning) genomförande och utveckling.
Demokratiberedningen ansvarar för och utgör jury för Uddevalla kommuns
demokratipris, samt att initiera demokratiprojekt.
Enligt senaste revideringen av bestämmelserna (9 september 2020), så ska
demokratiberedningen utökas från sju ledamöter till nio. Denna ökning kommer att ske
fr.o.m. 2021.
Beredningen har haft sju möten under året och behandlat sju beslutsärenden och 21
informationer.
2020 års demokratipris tilldelades Försvarsutbildarna Uddevalla Ungdom.
Medverkan har fortsatt i SKR:s nätverk för medborgarbudget.
Uddevalla kommun har under 2020 fått in 93 medborgarförslag.
Beslutsunderlag

Demokratiberedningens protokoll, 2021-02-11 § 3
Verksamhetsberättelse demokratiberedningen 2020, 2021-02-15, ny version
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-26
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Dnr KS 2021/00090

Underlag till budgetdialog 2022-2024 för kommunfullmäktige,
kommunens revisorer, överförmyndaren och vänortskommittén
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har i samråd med respektive verksamhetsområde tagit fram
ett förslag till underlag inför budgetdialog 2022-2024. I underlaget framgår resultat
2018-2020, budget och prognos för 2021, samt underlag inför kommande planperiod.
Den budgetram som framgår av anvisningarna till budgetdialogen är i dagsläget
oförändrad 2022-2024 för kommunfullmäktige, kommunens revisorer,
överförmyndaren och vänortskommittén. Då det inte finns utrymme för några ökade
kommunbidrag får eventuella tillkommande eller ökade kostnader hanteras inom den
totala budgetramen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-09
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna underlaget till budgetdialog 2022-2024.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Dnr KS 2021/00109

Upphävande av Riktlinjer för Hot och våld
Sammanfattning

Varje arbetsgivare ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om hot och våld i
arbetsmiljön (AFS 1993:2) förebygga risker för att hot eller våld ska uppstå. Detta
arbete ska bedrivas utifrån verksamhetens specifika risker.
Särskilda rutiner skall finnas för säkerhetsarbetet och de skall vara kända av alla
arbetstagare som kan bli berörda av riskerna. Varje verksamhet skall ha en rutin som
bygger på en riskbedömning gjord för den specifika verksamheten.
Riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun är ett styrande dokument som är tänkt
att ge ett stöd när verksamheterna tar fram sina specifika rutiner. Ett sådant stöd bör
kunna vara flexibelt utifrån omvärldens förändringar och organisationens behov.
Arbetet med att förebygga hot och våld är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet
som styrs av Riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö.
Förslaget innebär att rådande riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun, Dnr:
2015/322 antagna av kommunfullmäktige 11 maj 2016, § 106, upphävs.
Riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö Dnr: KS 2020/00657 antagen 2020-12-09 § 288,
kompletteras med verksamhetsspecifika rutiner för att förebygga hot och våld.
Beslutsunderlag

Personalutskottets protokoll, 2021-03-03 § 7
Kommunledningens tjänsteskrivelse, 2021-02-17
Riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö
Riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

§ 69

Dnr KS 2020/00727

Revidering av personalpolicyn för Uddevalla kommun samt
upphävande av Riktlinje vid missbruk av alkohol och droger på
arbetsplatsen samt checklista
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har med utgångspunkt i nuvarande antagna dokument tagit
fram ett reviderat förslag till Personalpolicy i Uddevalla kommun. Personalpolicyn är
gemensam och övergripande för alla förvaltningar inom Uddevalla kommun. Grunden
för anställningsförhållandet regleras i lagar och avtal medan personalpolicyn beskriver
kommunens värderingar och förhållningssätt i relationerna på våra arbetsplatser och till
de människor vi möter i arbetet.
Den uppdaterade policyn är i enlighet med de uppdaterade riktlinjerna för hälsa och
arbetsmiljö samt de antagna kompetenskriterierna för chefskap, ledarskap och
medarbetarskap. Personalpolicyn förtydligar än mer den strategiska inriktningen kopplat
till våra värderingar, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö och hälsa, medarbetarskap,
ledarskap, lön samt strategisk kompetensförsörjning. Genom denna revidering får nu
Uddevalla kommun en tydligare ståndpunkt i hur man som arbetsgivare förhåller sig till
ovannämnda ämnen. Detta kommer att genomsyra organisationen i än högre grad så att
personalpolicyn är väl känd för både medarbetare, fackliga företrädare och politiker.
Personalchefen går igenom personalpolicyn och informerar om att förslaget bör
kompletteras med Heltidsresan. Ett nytt kompletterat förslag till Personalpolicyn
kommer att tas fram inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Förslaget till Personalpolicyn kompletteras med:
Det livslånga lärandet- att växa och växla i karriären

Vi tar vara på våra medarbetares kunskaper, färdigheter och vilja till personlig
utveckling och skapar förutsättningar för ett livslångt lärande.
Kompetensutveckling är en del av medarbetarskapet och väsentligt för att möta upp
verksamheternas kompetensbehov- idag och imorgon.
Genom att erbjuda alla våra medarbetare heltidsarbete möter vi upp välfärdens stora
behov av personal och ökar samtidigt jämställdheten i samhället.
Beslutsunderlag

Reviderat förslag till ny Personalpolicy för Uddevalla kommun, 2021-03-08
Personalutskottets protokoll, 2021-03-03 § 6
MBL protokoll 2021-02-16
Protokoll från centrala samverkansgruppen, 2021-02-16
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-15
Gällande personalpolicy för Uddevalla kommun
Gällande riktlinjer vid missbruk av alkohol och droger på arbetsplatsen samt checklista
Förslag till ny Personalpolicy för Uddevalla kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

Forts. § 69
Yrkanden

Ingemar Samuelsson (S): Att återremittera ärendet till personalutskottet för att bredda
underlaget i förslaget.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller återremitteras i
enlighet med sitt eget yrkande och finner kommunstyrelsen besluta att återremittera
ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till personalutskottet för att bredda underlaget i förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

§ 70

Dnr KS 2021/00149

Hyreskontrakt för förskola Hälle 2, enligt samverkansavtal med
Hemsö fastighets AB
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö
Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala
fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är nybyggnation av förskola i Hälle,
kallad Hälle 2. Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 1520 kvm i två
plan, och är dimensionerad för 160 barn och 35 vuxna.
Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen.
I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående
ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga
till grund för hyresnivån, vilken idag inte är känd.
Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen ska beräknas. Samtliga
kostnader ska multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen.
Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förutbestämd
hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden.
Hyrestrappan och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning för
hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när
entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner
och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede.
Hyresperioden är 2023-06-01 - 2043-05-31, med en förlängning om 5 år, om inte avtalet
sägs upp. Uppsägningstiden är 12 månader.
Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser,
ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförandet.
I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande,
skick och användning. Tillträdesdagen är planerad till 2023-06-01.
Fastigheten taxeras som specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll.
Vill någon part omtaxera fastigheten ska detta samrådas mellan hyresvärd och
hyresgäst.
Projektgenomförandebilagan reglerar hur kommunen och Hemsö ska samarbeta under
upphandlingen, projekteringen och byggnationen.
Totalentreprenaden skall upphandlas enligt LOU, det är således kommunen som
värderar inkomna anbud och ger tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet görs i nära
samarbete med Hemsö.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

Forts. § 70
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-23.
Hyreskontrakt.
Hyreskontrakt bilaga 1, Särskilda bestämmelser.
Hyreskontrakt bilaga 2, Ritningar.
Hyreskontrakt bilaga 3 Gränsdragningslista.
Hyreskontrakt bilaga 4 Gränsdragningslista SBA.
Hyreskontrakt bilaga 5, Projektgenomförande – Nybyggnad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 1-5,
att Cecilia Friberg ersätter Anders Knutsson som kommunens ombud.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

§ 71

Dnr KS 2021/00158

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till
kommundirektören om kommunens förvärv och försäljning av
mark
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-09 att uppdra åt kommundirektören att utreda
ansvarsmässiga och organisatoriska förändringar som förtydligar kommunens förvärv
och försäljning av mark.
Under hösten 2020 genomförde företaget Nordic Real Estate Management (NOREM)
på kommundirektörens uppdrag en utredning som redovisas i rapporten ansvarsmässiga
och organisatoriska principer avseende förvärv och försäljning av mark i Uddevalla
kommun.
Utredningen visar på ett antal huvudsakliga punkter som identifierats som
fokusområden, bl.a. att det saknas en helhetsbild (plan) över kommunens långsiktiga
markbehov och klarhet i process och ansvarsfördelning avseende köp/sälj.
Det saknas övergripande struktur och gränsdragning och det saknas markkompetens
inom kommunledningskontoret.
Kommundirektören föreslår två åtgärder med anledning av rapporten. Dels att
kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram och årligen fastställa en plan över
kommunens långsiktiga markbehov som ska vara styrande för verkställande nämnder
och förvaltningar. Dels föreslås att ansvaret för beslut om försäljning av kommunal
mark överförs till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-18.
Ansvarsmässiga och organisatoriska principer avseende förvärv och försäljning av mark
i Uddevalla kommun, rapport av Nordic Real Estate Management (NOREM).
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-09 § 178.
Yrkanden

Ingemar Samuelsson (S): att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag eller remittera det och finner
kommunstyrelsen besluta att remittera ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

§ 72

Dnr KS 2021/00168

Järnvägskorridor/transportkorridor Skagerrak
Sammanfattning

Samverkansplattformen för Bohusbanans utveckling startade oktober 2018 utifrån det
turistiska utvecklingsarbetet för ett "Enat Bohuslän".
Bohusbanans möjlighet till dubbelspår, inom ramen för Västra Götaland och
Trafikverkets planering, ligger minst 20–30 år bort i tiden och då endast med
dubbelspår till Uddevalla. Norra Bohusbanan har ej längre riksintresse, vilket
Trafikverket beslutade om 2019.
Regionens nuvarande indelning av transportvägar innebär en transportkorridor via väg
E6 och en otydligt långtidsplanerad järnvägsutbyggnad via Dalsland cirka år 2045.
En helhet för fastställande av en transportkorridor önskas inom EU, frågan löst innan
2030. En i Bohuslän kommungemensam konsekvensprocess under 2019–2020, ledde
till en beslutad avsiktsförklaring mellan kommunerna 2020, där helheten med
transportkorridoren skall prioriteras.
I avsiktsförklaringen finns följande delbeslut:
 Utreda bästa transportkorridor mellan Norge och Sverige
 Skapa förutsättningar för dubbelspår mellan Göteborg och Oslo.
Då utredningarna för Skagerrakkorridoren behöver gå in i nästa skede, med fördjupade
studier och dialog med Länsstyrelsen, så blir nästa steg i arbetet att identifiera
sträckningen i detalj för banan samt placering av stationer inom respektive kommun.
En Järnvägskorridor mellan Oslo och Göteborg beskrivs som ett sammanhang.
Tre norska kommuner har hittills beslutat att ingå i järnvägskorridoren, dessa är Halden,
Sarpsborg och Indre Östfold. Den fjärde tillfrågade norska kommunen Nordre Follo,
antas ta ett positivt beslut i dagarna.
Denna grov skissade korridor finns i kommande översiktsplan och just
järnvägskorridoren behöver ett initialt beslut för att kommunernas samverkansplattform
Skagerrakkorridoren, kan starta en miljökonsekvensbedömning tillsammans med
Länsstyrelsen.
Korridoren blir efter länsstyrelseprocess och detaljplanering, ett
Kommunfullmäktigebeslut.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021- 03 10
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-04-08 § 102
Avsiktsförklaring Transportkorridor Skagerrak
Avsiktsförklaring Transportkorridor Skagerrak
Utarbetat kartmaterial Järnvägskorridor Göteborg – Oslo, inklusive ÖP-bild
Yrkanden

Jarmo Uusitalo (MP) och Christer Hasslebäck (UP): Bifall till förslaget i handlingarna.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

Forts. § 72
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att i detta tidiga skede i projektet, godkänna bifogat förslag på bansträckning
(grovskiss) genom kommunen och läge för station i enlighet med bifogade kartor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

§ 73

Dnr KS 2021/00175

Uddevalla City Business Improvement District, samverkan för
gemensam utveckling av Uddevalla centrum
Sammanfattning

Ett utvecklingsarbete för att tillskapa ett mer handlingskraftigt utvecklingsarbete i
Uddevalla centrumkärna, har pågått under ett par års tid. Arbetet har utmynnat i en
samverkansplattform, Uddevalla City BIB- Business Improvement District. Deltagande
aktörer i den ideella föreningen är Uddevalla kommun och fastighetsägare i
stadskärnan.
Föreningen skall arbeta för utveckling av platsen, det gemensamma rummet, samt
att inspirera samverkansparterna till att öka attraktionskraften. Föreningen och dess
medlemmar ska bidra till att Uddevalla centrumområde utvecklas till en modern
stadskärna som är ren, säker och tryggt.
Den fysiska ytan är idag koncentrerad kring nio fastighetskvarter i centrala Uddevalla.
Ambitionen är att det skall kunna växa och inkludera fler centrala fastighetskvarter.
Pilotarbetet bedöms nå bästa framgång genom att ytan och antal fastighetsägare blir mer
hanterbart i uppbyggnadsfasen. Uddevalla City BID avser att anställa/engagera en BIDkoordinator för genomförande av den gemensamt beslutade handlingsplanen.
De stadgar som föreningen efter bildandet, vill anta, gör det möjligt för Uddevalla
kommun att vara medlem i föreningen. Verksamhetsplanens arbete är också helt i linje
med kommunens ambition att tillsammans med fastighetsägarna utveckla en attraktiv
och levande stadskärna.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-15
Inbjudan till samverkan, 2021-03-15
Verksamhetsplan 2021 Uddevalla BID, 2021-03-15
Stadgar Uddevalla City BID, 2021-03-15
Servicepaket för Uddevalla Business Improvement District 2021–2023, 2021-03-15
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen uppdrag teckna ett
samverkansavtal Uddevalla City BID med fastighetsägare i stadskärnan,
att vid positivt beslut från Kommunfullmäktige, avsätta 250 tkr för 2021 och 250 tkr för
2022, som kommunens del i samverkan inom Uddevalla City BID.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

§ 74

Dnr KS 2021/00194

Utökade aktiviteter för unga under sommaren 2021
Sammanfattning

En planeringsgrupp inom kultur- och fritidsförvaltningen har efter samråd med
kommundirektören initierat ett förslag om utökade aktiviteter för unga under sommaren
2021.
Förslaget motiveras av att den pågående pandemin har genererat en allt högre grad av
social oro bland barn och unga. Bland annat på Dalaberg och Hovhult signalerar skolan
att när föräldrar blir arbetslösa har barnen inte längre tillgång till fritidshemmen och
därmed ingen plats att vara på efter skoltid. Öppen fritidsverksamhet har öppet enbart
för aktiviteter med förbokade grupper och biblioteket har sina lokaler öppna enbart för
korta besök. Effekterna av pandemin syntes redan förra sommaren och oron är att de ska
bli än större denna sommar. En kraftsamling av kommunala verksamheter i samverkan
med civilsamhället behöver göras för att kunna möta unga på fler platser och över så
stor del av sommarlovet som möjligt. För detta behövs ett ekonomiskt stöd till den
övergripande samordningen, platsansvariga, stöd till medverkande föreningar samt
platsfaciliteter för de platser där det inte finns lokaler att tillgå.
Kommunfullmäktige föreslås avsätta 435 tkr enligt framtagen budget med poster för
övergripande samordning, platsansvar stöd till medverkande föreningar samt
platsfaciliteter för de platser där det inte finns lokaler att tillgå.
Medlen föreslås ges som ett utökat kommunbidrag till kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-17.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge kultur- och fritidsnämnden utökat kommunbidrag om 435 tkr för utökade
aktiviteter för unga under sommaren 2021,
att det utökade kommunbidrag finansieras genom att årets resultat minskas med
motsvarande belopp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

§ 75

Dnr KS 2021/00129

Hemställan från HSB stiftelse Jakobsberg om godkännande av
avyttring för fastighet Bön 2:8
Sammanfattning

HSB Stiftelse Jakobsberg har inkommit med hemställan om kommunstyrelsens
godkännande att avyttra fastigheten Bön 2:8, Bokenäs gård. Hemställan motiveras av att
innehavet faller utanför stiftelsens ändamål som är att bebygga och förvalta fastigheter
och tomträtter för upplåtande av bostäder.
Enligt stiftelsens stadgar kräver avyttringen kommunstyrelsens godkännande.
Kommunledningskontoret har inget att erinra mot hemställan.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-01.
Hemställan från HSB Stiftelse Jakobsberg 2021-02-18.
Översiktskarta
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla hemställan om avyttring av fastigheten Bön 2:8.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

§ 76

Dnr KS 2021/00153

Förfrågan från Mediapoolen om att utöka antalet ägare
Sammanfattning

Mediapoolen Västra Götaland AB har inkommit med förfrågan om dess ägare kan ta
fram ett förslag om möjligheter att utöka antalet ägare.
Mediapoolen ägs till en tredjedel var av Kommunalförbundet Sjuhärad,
Kommunalförbundet Skaraborg samt Fyrbodals kommunalförbund och Uddevalla
kommun tillsammans. Bolagets ändamål är att via försäljning kunna tillgodose behovet
av kvalitativa produkter för mediapedagogisk undervisning för kommuner inom
kommunalförbunden Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal.
Bolagets förfrågan motiveras av att bolaget under åren gått från att distribuera analoga
resurser till att erbjuda helt digitala resurser. Detta har eliminerat så väl geografiska som
volymmässiga begränsningar för bolaget som innehållsleverantör. Bolaget har fått
förfrågningar från andra aktörer om att ansluta sig. Hittills har Mediapoolen haft en
restriktiv hållning och nekat intressenter som inte varit medlemmar i något av
kommunalförbunden som äger Mediapoolen. Samägda bolag innebär en driftsform där
den enskilda kommunen får ett lägre pris ju fler som är med och delar på kostnaderna.
Ett ökat tryck från ägarkommunerna om att få en lägre debiteringsnivå har lyft frågan
om utökat ägande för att på så vis få fler kommuner som delar på kostnaderna.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-08.
Styrelseprotokoll Mediapoolen Västra Götaland AB 2021-02-17.
Förfrågan från Mediapoolen om att utöka antalet ägare.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka att Mediapoolen tar fram ett förslag avseende möjligheten att utöka antalet
ägare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

§ 77

Dnr KS 2021/00075

Samverkan för barns-och ungas hälsa - överenskommelse
mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen
Sammanfattning

Under 2018 inleddes två uppdrag inom Vårdsamverkan i Västra Götaland om att ta fram
förslag till överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och
VGR för barn och unga.
Uppdragen omfattade dels Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och
unga som vårdas utanför hemmet och dels Västbus-Samverkan för barn och ungas
bästa. I samband med beredningen av de båda förslagen blev det allt tydligare att
beröringspunkterna mellan uppdragen var många och att överenskommelserna skulle
vinna på att slås samman till en. Mot bakgrund av detta har ”Samverkan för barn och
ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen” tagits fram och ersätter de tidigare överenskommelserna.
Syftet med nu aktuell överenskommelse är att främja och tydliggöra struktur och ansvar
för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter. Målgruppen är
barn och unga t o m 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell
kompetens från olika verksamheter inom Västra Götalandsregionen (VGR) och
kommunerna.
Västkoms styrelse beslutade den 24 november 2020 att ställa sig bakom
överenskommelsen om barns och ungas hälsa. Förbundsdirektionen i Fyrbodals
kommunalförbund beslutade den 10 december 2020 att rekommendera kommunerna att
anta förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.
Ärendet har remissbehandlats av barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
vilka båda tillstyrker att överenskommelsen antas.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-03
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-02-18 § 26.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-25.
Socialnämndens protokoll 2021-02-17 § 26.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-02-05.
Samverkan för barn och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen, 2020-09-07.
Yrkanden

Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Bifall till förslaget i handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

Forts. § 77
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

§ 78

Dnr KS 2021/00073

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022, förlängning av
tidigare 2018-2020
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2019 att anta Handlingsplan för psykisk hälsa i
Västra Götaland 2018-2020. Ärendet hade dessförinnan remissbehandlats av socialnämnden
och barn- och utbildningsnämnden som tillstyrkte antagandet.
Handlingsplanen innehåller fem fokusområden som återfinns från den nationella nivån.
Dessa är: förebyggande och främjande arbete, tillgängliga tidiga insatser, enskildas
delaktighet och rättigheter, utsatta grupper samt ledning, styrning och organisation. Inom
varje fokusområde finns mål, indikatorer och länsgemensamma aktiviteter uppsatta.
Efter rekommendation från den länsgemensamma styrgruppen beslutade
förbundsdirektionen Fyrbodal 2020-12-10 att rekommendera kommunerna att anta förslag
till förlängning av handlingsplanen till och med 2022. Handlingsplanen är densamma
bortsett från att några av de länsgemensamma aktiviteterna har slutförts samt att sex
indikatorer har tillkommit och tre har utgått.
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har efter remissbehandling beslutat att
tillstyrka förlängningen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-03.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-02-18 § 25.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-25.
Socialnämndens protokoll 2021-02-17 § 27.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-01-27.
Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022.
Förbundsdirektionens Fyrbodals protokoll 2020-12-10 § 113.
Yrkanden

Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Bifall till förslaget i handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till förlängning av Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland
2018-2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

§ 79

Dnr KS 2020/00718

Justering av kommunbidrag 2021
Sammanfattning

Nämndernas kommunbidrag för 2021 behöver justeras pga. nya löneavtal för
Kommunal 2020 samt fördelning av extra skolmiljard. Justering görs för att nämnderna
ska ha en överensstämmelse mellan faktiska kostnader och kommunbidrag.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-11
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att nämnderna tillförs kommunbidrag om 28 546 tkr för ökade personalkostnader till
följd av kommunals nya löneavtal för 2020,
att barn- och utbildningsnämnden tillförs kommunbidrag om 5 575 tkr avs. extra
statsbidrag till skolan,
att finansiering sker genom pris-och lönereserven samt reserv för riktade statsbidrag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

§ 80

Dnr KS 2021/00147

Medfinansiering av Leader Södra Bohuslän avseende Lokalt
ledd utveckling under 2021-2022
Sammanfattning

Landsbygdsprogrammet har nu förlängts och omfattar även 2021–2022. Det innebär att
vårt Leader-område kommer att arbeta vidare med utvecklingsstrategierna för 2014–
2020 under ytterligare två år och kommer att ha pågående projekt och kontor fram till
mitten av 2025. Nuvarande Leader-program har under nio år haft en form som innehöll
tre olika fonder men övergår nu till en enda fond.
Sedan bildandet har Leader Södra Bohuslän stöttat över 70 lokala utvecklingsprojekt
och deltagarna bidragit med 28 000 timmar i ideellt engagemang. Under senaste
perioden 2014 - 2020 har Leader stöttat 17 projekt med säte i Uddevalla kommun.
Dessa har bidragit till att utveckla besöksnäringen i området, skapat nya besöksmål och
arrangemang. Andra har bidragit till att förbättra levnadsvillkoren för dem som bor och
verkar i området genom att skapa mötesplatser eller nya lösningar på områdets
utmaningar eller testa nya sätt att skapa hållbara lösningar för energieffektivisering eller
sätt att producera lokal mat. Nytt för perioden är att man kunnat ge projektstöd till
företag. Projekten har på så sätt bidragit till att skapa nya arbeten, företag, produkter och
tjänster till vårt område.
Leader Södra Bohuslän har för förlängningsåren 2021–2022 äskat 16 969 697 kronor
från Jordbruksverket för att driva lokalt ledd utveckling genom Leader-metoden.
Till detta krävs 5 400 000 kronor i offentlig medfinansiering. Det är 400 000 kronor per
kommun och år, vilket är i linje med vad som tidigare fakturerats kommunerna.
Kommunledningskontoret upplever stor framgång med satsade medel till Leader då
8 420 887 kr beviljats till projekt som har sitt säte i kommunen (projekt som sträcker sig
över flera kommuner är inte inräknade), vilket betyder 3,51 kr tillbaka på varje satsad
krona.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att medverka i Leader-områdets förlängda programperiod och medfinansiera Leader
södra Bohuslän med 400 000 kr/år, inom kommunstyrelsens övriga budgetposter 2021 2022, dvs två år, samt
att medfinansiering sker i kontanta medel inom kommunstyrelsens övriga budgetposter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

§ 81

Dnr KS 2019/00859

Utvärdering av nämndernas internkontrollplaner 2020
Sammanfattning

Enligt kommunallagen ska nämnderna (inklusive kommunstyrelsen) se till att den
interna kontrollen är tillräcklig. En av revisorernas uppgifter är att pröva om den interna
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.
Kommunfullmäktige har antagit ”Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun”
där det anges att kommunstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas årliga
granskningsrapporter ska utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll.
Sammanfattningsvis bedöms att 2020 års arbete med den interna kontrollen sker på ett
tillfredsställande sätt enligt beslutade riktlinjer. Baserat på nämndernas genomförda
granskningar utifrån 2020 års internkontrollplaner görs bedömningen att den interna
kontrollen i organisationen är god. I de fall avvikelser har identifierats har de antingen
åtgärdats direkt eller så ges förslag till förbättringar/förändringar i arbetssätt för att
säkerställa rutinerna. Vissa granskningspunkter återkommer i nästa års
internkontrollplaner, vilket kan bero på att granskningarna inte har kunnat genomföras
(exempelvis på grund av pågående pandemi) eller för att granskningarna behöver
fördjupas eller kompletteras.
Samtliga nämnder har fastställt sina internkontrollplaner med utgångspunkt i
genomförda risk- och väsentlighetsanalyser.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-09
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen av nämndernas arbete med internkontroll 2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

§ 82

Dnr KS 2020/00717

Nämndernas internkontrollplaner 2021
Sammanfattning

Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll ska varje nämnd senast i december
årligen anta en särskild plan för den interna kontrollen under det kommande året.
Utöver nämndernas egna kontrollpunkter omfattas 2020 års internkontrollplaner av en
kommungemensam internkontrollpunkt; kontroll av att avtal mellan arbetsgivare och
medarbetare ligger till grund för distansarbete. Kontrollen är tänkt att omfatta
distansarbete som har varit igång kvartal 2-3 2021. Den kommungemensamma
kontrollpunkten fastställdes av kommunstyrelsen den 28 oktober 2020, § 314.
Alla nämnder antog sina internkontrollplaner för 2021 i december 2020. Samtliga
nämnder har också baserat internkontrollplanerna på genomförda risk- och
väsentlighetsanalyser.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-09
Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2021
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021
Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2021
Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2021
Socialnämndens internkontrollplan 2021
Överförmyndarens internkontrollplan 2021
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

§ 83

Dnr KS 2021/00166

Remiss från Länsstyrelsen om riksintresse kommunikationer
västra Götalands län, insamlade av synpunkter på Trafikverkets
underlag
Sammanfattning

Länsstyrelsen i Västra Götaland ber länets kommuner om synpunkter på Trafikverkets
förslag om förändrade riksintressen för transportslagen anläggningar.
För luftfarten föreslås att riksintresset för Trollhättan-Vänersborgs flygplats tas bort.
Uddevalla är en av delägarna i Fyrstads Flygplats AB och från övriga delägare
framhålls att riksintresset för flygplatsen bör kvarstå. Flygplatsen ingår inte det
nationella s.k. grundutbudet av flygplatser, men har i tidigare funktionsbeskrivning för
riksintresset beskrivits som flygplats av fundamental regional betydelse.
Trollhättan-Vänersborgs flygplats uppfyller, förutom de allmänna tillgänglighetskriterierna, även specifika kriterier för flygplatser såsom nod i transportsystemet och
alternativflygplats vilket med hänsyn till flygsäkerheten gör det möjligt att landa vid
stängning av andra flygplatser i samband med hastig avstängning eller underhåll.
Flygplatsens influensområde omfattar 28 kommuner och ett fortsatt utpekande som
riksintresse innebär att kommunerna i sin planering även fortsatt måste ta hänsyn till de
krav flygplatsen ställer avseende säkra inflygningar osv. Riksintresset för TrollhättanVänersborgs flygplats säkerställer att flygplatsen kan bibehålla sin funktion som viktig
anläggning för transportslagen i Fyrbodal.
Beslutsunderlag

Länsstyrelsens remiss, 2021-02-15
Generella funktionsbeskrivningar Trafikverkets riksintressen, 2021-01-22
Trafikverkets riksintresseanspråk, 2021-02-01
Trafikverkets förteckning över förändringar av riksintressen, 2021-01-10
Yrkanden

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

Kommunstyrelsen beslutar
att låta kommunledningskontorets tjänsteskrivelse utgöra svar på Länsstyrelsens
insamling av synpunkter på Trafikverkets remiss av riksintressen för kommunikationer.
Protokollsanteckning

Jarmo Uusitalo (MP) noterar följande anteckning till protokollet.
Miljöpartiet har under många år haft åsikten att Uddevalla kommun inte skall vara
delägare i Fyrstads flygplats. Vi har också åsikten att kommunikationerna till
Stockholm via tåg kraftigt måste förbättras för att ge fullgoda kommunikationer dit.
Därför har vi inga problem med att flygplatsen inte längre skall vara riksintresse.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

Forts. § 83

Däremot så anser vi det vara ett stort problem, även för Uddevalla kommun, att norra
Bohusbanan inte längre är ett riksintresse. Uddevalla kommun har ett stort anta
pendlare, framför allt skolelever, på norra Bohusbanan. Att norra Bohusbanan inte är
ett riksintresse riskerar på lång sikt att medföra en nedrustning av järnvägen.
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) noterar att hon stödjer Jarmo Uusitalos (MP)
protokollsanteckning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

§ 84

Dnr KS 2021/00081

Uppdrag till plan integration 2030, kommunstyrelsen
Sammanfattning

Den 9 december 2020, antog kommunfullmäktige Uddevalla kommuns strategiska
dokument Plan Integration 2030. Planen innehåller en beskrivning av vad kommunen
ska fokusera på fram till 2030, för att nå en förbättrad integration. Genom att fokusera
på de nio strategiska ställningstaganden inom de tre utpekade områden, så kommer
kommunen tillsammans att bidra till den gemensamma målbilden ” förbättra
integrationen genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa
hedersrelaterat våld och förtryck”. Nästa steg är nu att alla nämnder, kommunala bolag
och stiftelser, antar politiska uppdrag som visar hur varje profession kommer att
prioritera och arbeta resten av mandatperioden 2021–2022, för att kunna bidra till den
gemensamma målbilden. Dessa uppdrag ska vara beslutade och inlämnade senast den
31 mars 2021. Nya uppdrag för mandatperioden 2023–2026, tas fram under år 2023.
Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår att prioritera tre av de nio strategiska
ställningstagandena för perioden 2021–2022. Ett uppdrag för varje ställningstagande.
Beslutsunderlag

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2021-03-09 § 17
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-17
Yrkanden

Niklas Moe (M): Bifall till förslaget i handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta de tre föreslagna uppdragen för kommunstyrelsen 2021–2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

§ 85

Dnr KS 2021/00120

Antagande av vägledande bestämmelser för ekonomiskt
bistånd 2021
Sammanfattning

Från och med den 15 februari 2020 övertog kommunstyrelsen ansvaret för
försörjningsstöd, förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet från
socialnämnden.
Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd är ett komplement till
delegationsordningen och innehåller de riktlinjer och regler som gäller vid prövning av
rätten till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen mm. Även vägledande
bestämmelser innehåller delegationer.
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på
försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och
gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Riksnormen för ett
hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet
och de gemensamma hushållskostnaderna. Riksnormen har sedan flera år tillämpats i
Uddevalla.
Beslutsunderlag

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2021-03-09 § 14
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-17
Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2021
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2021,
att denna ska gälla fr o m 2021-04-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

§ 86

Dnr KS 2021/00058

Remiss från Regeringskansliet om krav på kunskaper i svenska
och samhällskunskap för svenskt medborgarskap, SOU 2021:2
Sammanfattning

Uddevalla kommun fått en inbjudan att svara på remiss från Regeringskansliet angående
delbetänkandet av utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt
medborgarskap och andra frågor om medborgarskap (USSMA): Krav på kunskaper i
svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2).
Syftet med att skicka utredningsförslag på remiss är främst att regeringen vill ha belyst
vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs. Remissvaren ska ha kommit
in till Justitiedepartementet senast den 15 april 2021.
Barn och utbildningsnämnden har genom internremittering yttrat sig i ärendet.
Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 och regleras i lagen (2001:82)
om svenskt medborgarskap och en ny förordning förordningen om medborgarskapsprov
i svenska och samhällskunskap.
Syftet med kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap är att stärka
medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle. Kravet ska gälla för dem
mellan 16–66 år. Kunskaperna ska kunna visas på flera olika sätt, bland annat genom
godkända betyg, men också med godkänt på det nya ”medborgarskapsprovet”. Dispens
från kravet föreslås ges om det föreligger särskilda skäl. Begreppet särskilda skäl
föreslås omfatta väsentliga funktionsnedsättningar eller andra personliga förhållanden.
De konsekvenser som Uddevalla kommun vill belysa är:
Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap
Uddevalla kommun anser att söktrycket på vuxenutbildningen kommer att öka, då
kunskaper i svenska och samhällskunskap krävs gällande svenskt medborgarskap. Det
är svårt att uppskatta hur stor andel som väljer att göra ”medborgarskapsprovet” i stället,
men vi uppskattar ändå att söktrycket kommer att öka. Att tillhandahålla fler
utbildningsplatser, innebär även ökade kostnader för kommunen.
Medborgarskapsprovet
Uddevalla kommun anser att kommuninvånares behov av hjälp från kommunen ökar i
samband med genomförandet av medborgarskapsprovet. Dels för att få hjälp med
nedladdning av boken om samhällskunskap, dels med anmälan och genomförande av
medborgarskapsprovet. Fler kommer att efterfråga tillgängliga datorer att nyttja i
sammanhanget.
Beslutsunderlag

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2021-03-09 § 15
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-03
Yttrande Uddevalla kommun 2021-03-03
Remiss från Regeringskansliet om krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap
för svenskt medborgarskap, SOU 2021:2 (delbetänkande)
Protokollsutdrag barn och utbildningsnämnden 2021-02-18 § 24
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2021-02-18
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

Forts. 86
Yrkanden

Camilla Johansson (C): Bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att
staten ska kompensera kommunerna för de merkostnader som uppstår.
Niklas Moe (M): Bifall till arbetsmarknads- och integrationsutskottets förslag samt
Camilla Johanssons (C) tilläggsyrkande.
Martin Pettersson (SD): Bifall till arbetsmarknads- och integrationsutskottets förslag.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på kommunledningskontorets förslag mot
arbetsmarknads- och integrationsutskottets förslag och finner kommunstyrelsen bifalla
kommunledningskontorets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för kommunledningskontorets förslag
Nej-röst för arbetsmarknads- och integrationsutskottets förslag.
Omröstningsresultat

Med 9 ja-röster, 5 nej-röster och 1 ledamot som avstår finner ordförande
kommunstyrelsen bifalla kommunledningskontorets förslag.
Ja-röst
Ingemar Samuelsson (S)
Anna-Lena Heydar (S)
Jarmo Uusitalo (MP)
Paula Berger (S)
Stefan Skoglund (S)
Annelie Högberg (S)
Kerstin Joelsson-Wallsby
(V)
Camilla Johansson (C)
Ann-Charlott Gustafsson
(UP)

Nej-röst
Christer Hasslebäck (UP)
Martin Pettersson (SD)
Rolf Carlson (SD)
Niklas Moe (M)
Roger Ekeroos (M)

Avstår
David Sahlsten (KD)

Forts. propositionsordning

Ordförande ställer därefter proposition på Camilla Johanssons (C) tilläggsyrkande och
finner kommunstyrelsen bifalla det.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

Forts. § 86
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att avge kommunledningskontorets yttrande daterat 2021-03-03 som Uddevalla
kommuns svar på remissen med följande tillägg:
att staten kompenserar kommunerna för de merkostnader som uppstår.
Reservation

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
Protokollsanteckning

Jarmo Uusitalo (MP) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) noterar följande anteckning till
protokollet.
På riksnivå skiljer sig synen på språkkrav i samband med svenskt medborgarskap starkt
åt. Alla är dock överens om att ett delat språk skapar förutsättningar för en större
gemenskap, däremot skiljer sig åsikterna åt om svenska skall vara ett krav för
medborgarskap.
Vi vill med denna protokollsanteckning understryka att vi i detta remissvar endast
behandlar de praktiska konsekvenserna av ett införande av språkkrav för Uddevalla
kommun, och inte de rikspolitiska frågorna eller huruvida det påverkar gemenskap eller
inte.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-03-31

§ 87

Dnr KS 2020/00273

Hemställan om Idéburet Offentligt partnerskap mellan
Uddevalla Kommun och Café Svea
Sammanfattning

Ett initiativ om samverkan har inkommit från föreningen Café Svea kring en träffpunkt.
Initiativet är i linje med socialnämndens strategier om att öppna fler mötesplatser och
motverka ensamhet, med kommunstyrelsens strategier om samverkan med
civilsamhället för ökad integration, samverkan, arbeten och tillväxt samt med
kommunstyrelsens strategi att stimulera det sociala företagandet.
Överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap föreslås med Café Svea med
målet om att vara en träffpunkt, där människor får möjlighet att växa, mötas och känna
gemenskap genom att driva en lunchrestaurang/café samt samordna aktiviteter på
träffpunkten. I verksamheten ska också finnas arbetsträningsplatser, riktade till personer
med kort tidigare utbildningsnivå och andra personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden, vilket ska leda till ökad integration. Överenskommelsen som föreslås
vara gällande under tidsperioden 2021-02-01 till och med 2022-05-30, innehåller tre
insatser/ åtaganden; lunchrestaurangen/caféet, servicevärd och aktivitetssamordning
samt arbetsträningsplatser.
Ärendet har behandlats i socialnämnden som tillstyrkte att samverkan, utifrån det i
överenskommelsen som berör socialnämnden, ska ingås. Arbetsmarknads- och
integrationsutskottet återremitterade ärendet för belysande av aspekter avseende
konkurrens. IOP som samverkansmodell är tillämpbar för de delar i överenskommelsen
som rör servicevärd och aktivitetssamordning samt arbetsträningsplatser, men inte
gällande del som rör lokaler för restaurang då det finns en marknad. Socialnämnden har
istället möjlighet att göra en reserverad upphandling för att upplåta lokalen.
Mot bakgrund av politiska strategier gällande samverkan med idéburen sektor och
sociala företag, samt de värden en samverkan i detta fall skulle medföra, föreslås
arbetsmarknads- och integrationsutskottet fatta beslut att ingå samverkan med Café
Svea gällande servicevärd och aktivitetssamordning samt arbetsträningsplatser, under
förutsättning att socialnämnden och Café Svea hittar en lösning gällande hyran av
lokalen.
Beslutsunderlag

Kompletterande handlingar med balansrapport samt resultatrapport för Café Svea
tillhörande hemställan om Idéburet Offentligt Partnerskap, 2021-03-17
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2021-03-09 § 21
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-23
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokollsutdrag 2021-02-10
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-01.
Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Café Svea och Uddevalla
kommun.
Socialnämndens protokollsutdrag 2021-01-20 § 7.
Justerandes signatur
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Forts. § 87

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-01-21.
Hemställan om Idéburen Offentligt partnerskap mellan Uddevalla kommun och Café
Svea 2020-09-07.
Avsiktsförklaring för samverkan mellan Café Svea, Musselbaren och Bra Mat Längs E6
Yrkanden

Martin Pettersson (SD): Avslag på förslaget i handlingarna.
Christer Hasslebäck (UP): I första hand återremittera ärendet till socialnämnden, i andra
hand avslag på förslaget i handlingarna.
Camilla Johansson (C), Ingemar Samuelsson (S), Annelie Högberg (S) och Ingemar
Samuelsson (S): Bifall till förslaget i handlingarna.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återemittera det i
enlighet med Christer Hasslebäcks (UP) yrkande och finner kommunstyrelsen avgöra
ärendet idag.
Ordförande ställer därefter proposition på förslaget i handlingarna mot Martin
Petterssons (SD) m.fl. avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i
handlingarna.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för förslaget i handlingarna.
Nej-röst för avslag på förslaget i handlingarna.
Omröstningsresultat

Med 11 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordförande kommunstyrelsen bifalla förslaget i
handlingarna.
Ja-röst
Ingemar Samuelsson (S)
Anna-Lena Heydar (S)
Jarmo Uusitalo (MP)
Niklas Moe (M)
Roger Ekeroos (M)
Paula Berger (S)
Stefan Skoglund (S)
Annelie Högberg (S)
Kerstin Joelsson-Wallsby (V)
Camilla Johansson (C)
David Sahlsten (KD)
Justerandes signatur

Nej-röst
Martin Pettersson (SD)
Rolf Carlsson (SD)
Christer Hasslebäck (UP)
Ann-Charlott Gustafsson (UP)
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Forts. § 87
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ingå överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap med Café Svea, gällande
servicevärd och aktivitetssamordnare samt arbetsträningsplatser, under förutsättning att
socialnämnden och Café Svea hittar en lösning gällande hyran av lokalen.
Reservation

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering.
I enlighet med SKR:s rekommendationer måste ekonomiskt stöd till Sociala företag
prövas mot beaktan av vilken bransch eller näring det är frågan om. Om enskilt företag
inom café- och restaurangnäringen får Uddevallas skattekollektiv i ryggen vore det
onekligen att betrakta som en otillbörlig konkurrensfördel gentemot andra privata
aktörer. Ett klart bättre alternativ vore att samverka med marknadens aktörer i form av
arbetsträningsantällningar eller liknande.
Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering.
Uddevallapartiet anser att Sociala företag är bra när de används på rätt sätt men de
ska ej konkurrera utan komplettera och samverka med befintliga verksamheter. (se
SKR)
Ett av kraven för godkänd IOP är att det inte ska finnas en marknad eller en
konkurrenssituation att vårda. Här råder konkurrenssituationen. (se IOP:er Uddevalla)
IOP:n går ut på att Svea ska sälja arbetsträningsplatser där arbetsträningen består av
att bedriva café, lunchverksamhet och catering. Löner till personer i arbetsträning
finansieras fullt av offentliga medel. För personer i arbetsträning erhålls dessutom
ersättning för handledning.
Affärsmodell för sociala företaget Svea är att bedriva arbetsträning samt att bedriva
café - lunch verksamhet samt catering.
Fel beslutsordning att först fatta ett beslut om IOP som skall kunna genomföras under
förutsättning att socialnämnden och café Svea hittar en lösning gällande hyran av
lokalen.
Förslag i handlingarna är en riktad upphandling för att säkerställa hyresavtal med café
Svea, där man försöker ge café Svea en positiv särbehandling. Måste man inte gå ut till
flera sociala företag? Marknadsmässig hyra?
Kommunen skall inte konkurrera eller ej understödja företag/föreningar för att
snedvrida konkurrens.
Justerandes signatur
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I det här fallet är det klart att osund konkurrens föreligger.
Det är också så osmakligt att gå ut med det här förslaget i dessa coronatider som helt
klart kommer att slå mot en mycket hårt drabbad bransch.
Detta sätt att agera från Uddevalla kommuns sida förbättrar inte företagsklimatet i
Uddevalla.
Uddevallapartiet vill med ovan beskrivning, där Kommunen/SKR inte följer sina egna
antagna riktlinjer och att ärendet Cafe Svea avslås.
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§ 88

Dnr KS 2021/00080

Reviderad fördelning år 2021 av statsbidraget för nyanländas
etablering
Sammanfattning

Uddevalla kommun har haft ett organiserat flyktingmottagande i över 35 år.
De statsbidrag som kommunen får från migrationsverket för nyanlända och
asylsökande, styrs av Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för
vissa utlänningar. Statsbidragens storlek styrs i sin tur av hur många asylsökande som
bor i kommunen (ej folkbokförda), respektive hur många nyanlända som efter
uppehållstillstånd folkbokfört sig i kommunen.
År 2013 övergick ansvaret för nyanländas etablering från socialnämnden till
kommunstyrelsen. I samband med detta så införde kommunstyrelsen en procentuell
fördelning av den del av statsbidraget som gäller schablonersättning §10 och§11. För
detta statsbidrag skall kommunen tillhandahålla insatser som underlättar och påskyndar
den nyanländes etablering (tex undervisning i svenska och dialogbaserad information
om svenska samhället). Statsbidraget följer den nyanlände under en period av två år.
Den procentuella andelen matchas mot den förvaltning i kommunen som utför insatsen.
Insatserna beskrivs i §10 i ersättingsförordningen. Schablonersättningens belopp
beskrivs i §11.
Under åren 2016–2018 hade vi ca 50 mkr varje år att fördela och i år är prognosen 12
mkr och nästa år 2022 är prognosen att beloppet minskar ytterligare. Detta belopp måste
man självklart sätta i relation till antalet som har rätt till insatserna. Antal nyanlända
minskar och därför också statsbidraget. Dessa prognoser från kommunledningskontoret
uppdateras fyra ggr/år och kommuniceras i den kommunala etableringsgruppen.
År 2021 föreslås att fördelningen mer strikt utgår från de insatser som måste
genomföras, tillsammans med det uppskattade antal som under året kommer att ta del av
insatserna. Pengarna fördelas därför i första hand till Vuxenutbildningen för utbildning i
svenska, samt till kommunledningskontoret som tillhandahåller mottagande och
bostadsanvisningar (bosättningslagen), samhällsorientering och visst ekonomiskt
bistånd. Pengarna fördelas även till förskola, skola och gymnasium till särskilda
introduktionsinsatser för barn och ungdomar. Viss summa ges för särskilda insatser
inom den öppna verksamheten till socialnämnden och kultur och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2021-03-09 § 18
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-19
Yrkanden

Camilla Johansson (C): Bifall till förslaget i handlingarna med följande tillägg
att kommunledningskontoret senast i oktober presenterar etableringsersättningen för
berörda förvaltningar så att man tidigt kan ta hänsyn till minskade ersättningar inför
2022
Justerandes signatur
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Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Camilla Johanssons (C)
tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla det.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta procentuell fördelning av statsbidraget för nyanländas etablering år 2021 till
53 % barn-och utbildningsnämnden, 37 % kommunstyrelsen, 5 % socialnämnden, 5 %
kultur och fritidsnämnden
att kommunledningskontoret senast i oktober presenterar etableringsersättningen för
berörda förvaltningar så att man tidigt kan ta hänsyn till minskade ersättningar inför
2022
Deltar ej i beslut

Roger Ekeroos (M) avstår från att delta i beslutet.
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§ 89

Dnr KS 2021/00101

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsens arbetsmarknadsoch integrationsutskott efter Cecilia Sandberg (S)
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har godkänt Cecilia Sandbergs (S) avsägelse från uppdraget i
kommunstyrelsen och därmed också uppdraget som ledamot i arbetsmarknads- och
integrationsutskottet. Kommunstyrelsen har att förrätta fyllnadsval till uppdraget i
utskottet.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-03-10 § 47
Avsägelse, 2021-02-08
Yrkanden

Ingemar Samuelsson (S) nominerar Sonny Persson (S) till ny ledamot i
kommunstyrelsens arbetsmarknads- och integrationsutskott.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att välja Sonny Persson (S) till ledamot i kommunstyrelsens arbetsmarknads- och
integrationsutskott till och med 2022.
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§ 90

Dnr KS 2021/00184

Underlag till budgetdialog 2022-2024 för kommunstyrelsen
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till planeringsunderlag inför
budgetdialogen gällande flerårsplan 2022–2024.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-18.
Planeringsunderlag för kommunstyrelsen 2022-2024
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna planeringsunderlag för kommunstyrelsen inför budgetdialog för
flerårsplan 2022–2024.
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§ 91

Dnr KS 2021/00202

Avtal med Uddevalla Energi gällande skötsel av gatubelysning
och trafikljusanläggningar
Sammanfattning

Under 2018 fördes en dialog mellan Uddevalla energi AB och
samhällsbyggnadsnämnden med förvaltning om att Uddevalla energi skulle överta
ägande och drift över gatubelysning och trafikljusanläggningar i Uddevalla kommun.
2019-09-17 § 377 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ”inte inleda
förhandlingar angående ansvar för ägande, drift och underhåll av gatubelysning med
Uddevalla Energi AB” samtidigt fattade nämnden däremot beslut om ” att inleda
förhandlingar med Uddevalla Energi AB om avtal för drift och underhåll av
gatubelysning”. Förhandlingar har ägt rum under 2020 och samhällsbyggnad har
tillsammans med representanter från Uddevalla Energi arbetat för att ta fram ett avtal.
Kommunövergripande har man på tjänstemannanivå arbetat efter inriktningen att avtalet
ska ha en avtalsperiod på 10 år, att det ska vara rörligt pris och att avtalet ska delas upp i
två avtal med hänvisning till respektive branschavtal.
Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och beslutade 2021-03-18 att föreslå
kommunstyrelsen att godkänna avtalet. Kommunledningskontoret har ingenting att
erinra över förslaget och har inte heller företagit någon egen beredning av ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-23
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2021-03-18 § 36
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15
Ramavtal Entreprenad 20210222 AB04
Ramavtal Gatubelysning 20210224 NU15
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Ramavtal Entreprenad 20210222 AB04 och Ramavtal 20210224 NU15.
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§ 92

Dnr KS 2021/00209

Ansökan om stöd från Uddevalla Centrumutveckling för hösten
2021
Sammanfattning

Uddevalla Centrumutveckling har inkommit med en ansökan till Uddevalla kommun
om stöd på 131 500 kronor för ett antal aktiviteter och evenemang som en återstart för
centrum hösten 2021 enligt bilaga om pandemin medger.
Pandemin har förhindrat genomförandet av flera evenemang och aktiviteter under drygt
ett år, vilket har påverkat handeln, caféer och restauranger mycket hårt.
Uddevalla Centrumutveckling har haft sänkta medlemsavgifter för dessa medlemmar
under pandemin, och kommer enligt ansökan inte att ta ut medlemsavgift från handeln i
centrum under 2021. Det gör att intäkterna till föreningen minskar.
Som en del i en återstartsplan efter pandemin, och för att ge Uddevalla
Centrumutveckling förutsättningar att jobba för återstarten i centrum, beslutar
kommunstyrelsen enligt kriterier i att-satserna nedan, förutsatt att aktiviteterna
genomförs;
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-23
Ansökan om bidrag från Uddevalla Centrumutveckling, 2021-03-23
Bilaga till ansökan om stöd från Uddevalla Centrumutveckling, Återstart, 2021-03-23
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att stödja Uddevalla Centrumutveckling med 131 500 kronor för genomförande av
höstens aktiviteter enligt ansökan,
att beviljad ersättning belastar kommunstyrelsens resultat år 2021,
att Uddevalla Centrumutveckling skall återredovisa aktiviteterna efter genomförandet.
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§ 93

Dnr KS 2021/00005

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från
Fyrbodal 2021
Sammanfattning

Ordförande Ingemar Samuelsson (S) informerar om aktuella frågor i
kommunalförbundet Fyrbodal, däribland följande:




Diskussion om kommunakademin Västs framtid och finansiering.
Naturbruksutbildningar inom Västra Götaland.
Kartläggning av intresse för gemensam verksamhet för gymnasieutbildningarna.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen
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§ 94

Dnr KS 2021/00004

Information från kommundirektören 2021
Sammanfattning

Kommundirektör Peter Larsson informerar om följande.







Uppföljning av budget och tidplan för byggandet av ny simhall.
Att en ny kommunikationschef har anställts på kommunledningskontoret.
Vaccinationsarbetet, strategiskt och operativt arbete.
Frågor kopplade till Anegrunds-området.
Rapport från dialog om planerna för ett nytt resecentrum i Uddevalla.
Information angående kommande budgetdialog.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
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§ 95

Dnr KS 2021/00002

Redovisning av delegationsbeslut 2021
Sammanfattning

I förteckningar daterade 2021-03-23 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å
kommunstyrelsens vägnar under perioden 2021-02-16—2021-03-23.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-23
Förteckningar över delegationsbeslut, 2021-03-23
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
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§ 96

Dnr KS 2021/00003

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna.
311083
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om principiell bestämmelse gällande kommunala
hundrastgårdar i Uddevalla kommun
2491
Svar på Boverkets bostadsmarknadsenkät 2021
2021/10
Finansrapport februari 2021
Arvodesberedningens protokoll 2021-02-10
Personalutskottets protokoll 2021-03-03
Jävsutskottets protokoll 2021-03-09
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2021-03-09
Uddevalla Utvecklings ABs protokoll 2021-03-04
2021/150
Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg avseende överklagan gällande
laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr 2376-21, genomförande av förstudie
om nytt stadshuset i Uddevalla
2021/88
Revisionsrapport löpande granskning
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