
  
Utses att justera Roger Ekeroos 
Justeringens plats och tid Stadshuset 2020-05-29 kl. 09:00 Paragrafer §§ 145-177  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Sebastian Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Christer Hasslebäck 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Roger Ekeroos 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunstyrelsen 2020-05-27 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2020-05-29 
Anslaget tas ner 2020-06-20 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27  
 

 
Sammanträde Kommunstyrelsen  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, stadshuset, kl.11:00-16:26 med ajourneringar 

kl. 12:15-13:15, kl. 14:20-14:35. 
  
Ledamöter Christer Hasslebäck (UP), Ordförande 

Jarmo Uusitalo (MP), 1:e vice ordförande 

Ingemar Samuelsson (S), 2:e vice ordförande 

Mikael Staxäng (M) 

Roger Ekeroos (M) 

Camilla Olsson (C) 

Rolf Jonsson (L) 

David Sahlsten (KD) ej § 153 p.g.a. jäv 

Paula Berger (S) ej § 153 p.g.a. jäv 

Stefan Skoglund (S) ej § 149 p.g.a. jäv 

Cecilia Sandberg (S), deltar på distans 

David Höglund Velasquez (V) 

Martin Pettersson (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Mattias Forseng (SD) för Rolf Carlson (SD) 

Christina Nilsson (KD) för David Sahlsten (KD) § 153 

Kenneth Engelbrektsson (S) för Stefan Skoglund (S) § 149, för Paula 

Berger (S) § 153 

  
Ersättare Niklas Moe (M) 

Elving Andersson (C) deltar ej § 149 p.g.a. jäv. 

Monica Bang Lindberg (L) 

Christina Nilsson (KD), utgår kl. 15:12 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kenneth Engelbrektsson (S), utgår kl. 15:10 

Annelie Högberg (S), deltar på distans 

Anna-Lena Heydar (S) 

Karna Thomasdotter (MP) 

Kent Andreasson (UP) 

 
Övriga Peter Larsson, kommundirektör 

Bengt Adolfsson, ekonomichef, § 145 

Martin Hellström, enhetschef, samhällsbyggnad 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 145 Dnr KS 2020/00328  

Delårsrapport april 2020, Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

I delårsrapport april 2020 redovisar kommunen en helårsprognos med ett resultat på +13 

mkr. Budget för helåret är ett resultat på +1 mkr, alltså en budgetavvikelse med +12 

mkr.  

Verksamheten under perioden har påverkats av den rådande Coronapandemin vilket ger 

en stor osäkerhet i resultat och prognos. I nuvarande prognos har kommunstyrelsen och 

barn- och utbildningsnämnden negativa avvikelser, -0,9 mkr respektive -14,0 mkr. 

Övriga nämnder är i balans med budgeterat resultat. Socialnämndens redovisar +14,9 

mkr, kultur och fritidsnämnden redovisar överskott med +1,3 mkr och 

samhällsbyggnadsnämnden +4,0 mkr. Centrala medel ger en samlad budgetavvikelse på 

-10,7 främst beroende på bedömd ökning av försörjningsstödet.  

 

Vid avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning ska nämnderna informera 

kommunstyrelsen om detta, med redovisning av åtgärder. Årets budgetnivå är väsentligt 

lägre än det finansiella målet, avseende nettokostnadsandel i flerårsplanen. Det innebär 

att kravet på åtgärdsplan enligt ovan inte är relevant. Avvikelserna i respektive nämnds 

rapportering föranleder inte heller krav på åtgärder. 

 

Ekonomichef Bengt Adolfsson föredrar ärendet under sammanträdet. 

 

Christer Hasslebäck (UP) och Stefan Skoglund (S) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-20 

Kommunens Delårsrapport April 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att godkänna delårsrapporten. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 146 Dnr KS 2020/00043  

Motion från Martin Pettersson (SD) om upprätthållande av 
luciafirandet i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD) inkom i januari 2020 med motion om att kommunfullmäktige 

ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att genom gymnasieskolans estetprogram 

ansvara för att traditionen med luciatåg upprätthålles som en del av utbildningen. 

  

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden. Nämnden föreslår  

att kommunfullmäktige ska ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att genom 

gymnasieskolan ansvara för att traditionen med luciatåg upprätthålles som en del av 

utbildningen.     

 

Karna Thomasdotter (MP), Stefan Skoglund (S), Martin Pettersson (SD), Paula Berger 

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

Ingemar Samuelsson (S), Roger Ekeroos (M), Cecilia Sandberg (S), Jarmo Uusitalo 

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

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-05. 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-04-23 § 64. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-08. 

Motion från Martin Pettersson (SD).    

Yrkanden 

Stefan Skoglund (S): Bifall till förslaget i handlingarna samt följande tillägg: 

 

Att motionen anses besvarad då traditionsenligt luciafirande genomförs på kommunens 

äldreboenden. 

 

Martin Pettersson (SD): Bifall till Stefan Skoglund (S) yrkande. 

 

Jarmo Uusitalo (MP): Att anse motionen besvarad med hänvisning till barn- och 

utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-08. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Stefan Skoglund (S) yrkande mot Jarmo Uusitalos 

(MP) yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla Stefan Skoglunds (S) yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att genom gymnasieskolan ansvara för 

att traditionen med luciatåg upprätthålles som en del av utbildningen samt 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Forts. § 146 

 

att motionen i övrigt anses besvarad då traditionsenligt luciafirande genomförs på 

kommunens äldreboenden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 147 Dnr KS 2020/00236  

Förslag från kultur och fritidsnämnden om att avveckla 
ungdomsledarstipendiet och istället inrätta ett 
ungdomsledarpris  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med förslag om att avveckla 

ungdomsledarstipendiet och istället inrätta ett ungdomsledarpris.  

  

Förslaget motiveras bl.a. av det varit få ansökningar till stipendiet och att pris bättre 

motsvarar syftet, dvs att uppmärksamma redan utförda gärningar. En ytterligare 

förändring är att pristagaren ska föreslås av en föreningsstyrelse för att få bekräftelse på 

att föreningen bedömer att den nominerade har gjort en välförtjänt insats.   

 

Monica Bang Lindberg (L) och Rolf Jonsson (L) yttrar sig i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-31. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-03-18 § 43. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02. 

Förslag till ändringar och tillägg till stadgar för Uddevallas kommuns kulturpris och 

kulturstipendium jämte tillämpningsföreskrifter 2020-03-02.    

Yrkanden 

Rolf Jonsson (L): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avveckla ungdomsledarstipendiet och istället inrätta ett ungdomsledarpris med stadgar 

och tillämpningsföreskrifter i enlighet med Bilaga: Förslag till ändringar i Stadgar för 

Uddevalla kommuns kulturpris, kulturstipendium och ungdomsledarstipendium samt 

tillämpningsföreskrifter 2020-03-02.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 148 Dnr KS 2020/00290  

Uddevalla kommuns miljöredovisning 2019  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-13 att kommunen skulle gå över till den 

internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001 från att tidigare varit 

EMAS-registrerad. Kommunen är sedan april 2018 certifierad enligt senaste versionen 

av ISO 14001. Enligt beslut ska avrapportering från ledningens genomgång 

(kommunstyrelsens presidium samt kommundirektören) för miljöledningssystemet ske 

till kommunstyrelsen.  

Den 15 april 2020 genomförde kommunstyrelsens presidium ledningens genomgång 

och uppföljning av miljöarbetet 2019. Genomgången syftar till att utvärdera om 

miljöledningssystemet är ändamålsenligt och att miljöprestandaden har förbättrats. 

Synpunkter på nuvarande miljöpolicy har framkommit vid tidigare extern miljörevision. 

Bland annat hänvisar miljöpolicyn till en äldre version av kommunens vision och det 

finns en viss otydlighet kring kommunens viljeinriktning utifrån kommunens betydande 

miljöaspekter utifrån kraven enligt ISO 14001. 

Intern miljörevision har genomfört under 2019 med några förslag på åtgärder.  

Extern miljörevision har genomförts under 2019 med slutsatsen att  

miljöledningssystemet är fortsatt effektivt och kraven i ISO 14001 bedöms vara väl 

implementerade. Förbättringar genomförs med stöd av ledningssystemet och styr-och 

ledningsmodellen.  

Miljöredovisning för verksamhetsåret 2019 visar på både positiv och negativ trend inom 

några viktiga miljöområden som till största delen rör kommunens interna miljöarbete. 

Förslag på förbättringar har tagits fram.  

Miljöledningssystemet är enligt ledningens genomgång ändamålsenligt och bidrar till 

ständiga förbättringar.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-17 

Miljöredovisning för 2019 

Intern miljörevision 2019 

Extern miljörevision 2019 

Ledningens genomgång 2020-04-15  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att uppdra till kommundirektören att säkerställa att förbättringsförslagen som 

framkommit vid intern miljörevision 2019 åtgärdas, 

 

att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på revidering av miljöpolicyn, 

 

att godkänna miljöredovisning för 2019. 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 149 Dnr KS 2020/00288  

Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning 

Tolkförmedling Väst har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 

2019. Enligt förbundsordningen ska respektive medlemskommuns fullmäktige besluta 

om godkännande av årsredovisningen och ansvarspröva direktionens ledamöter. Av 

årsredovisningen framgår att efterfrågan av tolktjänster blev något högre än lagd budget 

för 2019. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag, vilket är ca 2 000 fler uppdrag än 

budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning lojalt köpt tolktjänster från 

förbundet bedöms vara den störta anledningen till det positiva utfallet. Resultatet blev 

knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  

  

Revisorerna bedömer att räkenskaperna är rättvisande, att den interna kontrollen varit 

tillräcklig och att resultatet är förenligt med de mål som direktionen uppställt. 

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för direktionens ledamöter.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-16. 

Årsredovisning 2019, Tolkförmedling Väst. 

PM från PWC, årsredovisning Tolkförmedling Väst. 

Revisionsberättelse, årsredovisning Tolkförmedling Väst.  

Protokoll, direktionen Tolkförmedling Väst 2020-03-27 § 397. 

Förbundschefens tjänsteutlåtande 2020-03-27. 

Internkontrollrapport, Tolkförmedling Väst.    

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

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

ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, 

  

att godkänna årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst.   

 

Jäv 

Stefan Skoglund (S) och Elving Andersson (C) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggning och beslut i ärendet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 150 Dnr KS 2019/00803  

Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, vilket Uddevalla kommun är medlem i, har 

inkommit med förslag till ny förbundsordning.  

  

Förslaget har tagits fram till följd av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit. 

I arbetet har nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt utifrån 

en omvärldsanalys över andra förbundsordningar.  

  

Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, Lysekil 

och Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. 

I övrigt är det endast strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden. Den 

nya förbundsordningen föreslås gälla från 2021-01-01.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-05. 

Protokoll från Tolkförmedling Väst, direktionen 2020-03-27 § 401. 

Tjänsteutlåtande, Tolkförmedling Väst 2020-03-27. 

Förslag till ny förbundsordning med ändringmarkeringar och kommentarer. 

Förslag till ny förbundsordning.   

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna förslaget till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 151 Dnr KS 2020/00306  

Fyrbodal kommunalförbunds årsredovisning samt revisorernas 
rapport och revisionsberättelse för 2019 

Sammanfattning 

Den ekonomiska redovisningen för 2019 visar ett överskott i basverksamheten på ca 

371 tkr. Projektverksamheten visar ett överskott på ca 731 tkr som är hänförligt till ett 

antal avslutade projekt. Den övriga, löpande verksamheten visar ett underskott om cirka 

636 tkr. Det totala resultatet beräknas därmed uppgå till cirka 466 tkr vilket är en 

försämring med 251 tkr mot prognosen som visade 621 tkr. 

  

Revisorerna har uppmärksammat att förbundets långsiktiga soliditetsmål (10%) inte 

uppnåtts under 2019 och att avvikelsen inte kommenterats. Revisorerna tillstyrker att 

direktionen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-05. 

Fyrbodals kommunalförbund, direktionen, protokoll 2020-04-02 § 19. 

Årsredovisning 2019. 

Revisorernas rapport och revisionsberättelse 2019.    

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019,  

  

att godkänna årsredovisningen för år 2019.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 152 Dnr KS 2020/00266  

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän medlemsavgift 2021 
med plan 2022-2023 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän äskar i beslut 2020-03-31 §7 om 

medlemsavgift för 2021. Begäran omfattar totalt 77 553 tkr, varav 72 916 

 tkr avser löpande verksamhet och 4 637 tkr avser pensionskostnader. Därutöver 

tillkommer 2 900 tkr i långsiktig pensionsavsättning. Uddevalla kommuns andel av 

verksamheten uppgår till 64,15%, vilket innebär att Uddevalla kommuns totalkostnad 

uppgår till 51 611 tkr, varav medlemsavgift 46 776 tkr, pensionskostnad 2 975 tkr och 

pensionsavsättning 1 860 tkr. Mitt Bohusläns äskande innebär en uppräkning av 

medlemsavgiften med SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV) enligt 

överenskommelsen mellan förbundet och medlemskommunerna. Avgiften för pensioner 

baseras på beräkningar från pensionsadministratören KPA.  

  

Medlemsavgiften plus det långsiktiga åtagandet för pensionsavsättning är en del av 

kommunstyrelsens budget som finansieras med kommunbidrag och arbetas in i 

flerårsplanen för 2021-2023.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-08. 

Räddningstjänstförbundets Mitt Bohusläns protokoll 2020-03-31 § 7     

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna Räddningstjänstförbundets budget för 2021 om 77 553 tkr 

  

att godkänna Uddevalla kommuns medlemsavgift inklusive pensionskostnad 2021, som 

uppgår till 49 751 tkr, 

  

att godkänna Uddevalla kommuns avsättning till långsiktigt pensionsåtagande om 1 860 

tkr avseende 2021. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 153 Dnr KS 2020/00322  

Exploateringsavtal för Rydingsberg 1 

Sammanfattning 

Ett exploateringsavtal har upprättats mellan Uddevalla Kommun och bostadsstiftelsen 

Uddevallahem avseende genomförandet av detaljplan för Rydingsberg 1 m.fl. 

Detaljplanen syftar till att pröva områdets lämplighet för bostäder samt möjliggöra för 

en ny förskola. 

Exploateringsförslaget upprättas i syfte att reglera exploatörens ansvar för åtgärder och 

kostnader vid genomförandet av detaljplanen. Exploateringsavtalet innehåller bland 

annat villkor för marköverlåtelser som skall ske mellan kommunen och exploatören 

samt exploatörens rätt att utföra skredsäkring. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-18 

Samhällsbyggnadsförvaltningens protokoll, 2020-04-16 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-26 

Exploateringsavtal för Rydingsberg 1 

Plankarta 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna upprättat exploateringsavtal för Rydingsberg 1, 

  

att avtalet skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör. 

  

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

och beslut i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 154 Dnr KS 2020/00353  

Detaljplan för Rydingsberg 1 m.fl., bostäder och förskola 

Sammanfattning 

Avsikten är att möjliggöra för cirka 270 bostäder i två till sex våningar samt en ny 

förskola. Föreslagen exploatering överensstämmer med fördjupad översiktsplan, 

gällande stadsplan anger allmänt ändamål. Sigelhultsvägen och Äsperödsvägen har 

bedömts klara av den ökade belastningen avseende trafik och buller, efter samrådet 

beslutades det i Samhällsbyggnadsnämnden om återremiss för att utföra en grundligare 

trafikutredning med trafikmätning, denna visade att belastningsgraden är/förblir 

godtagbar på vägarna och att bulleriktvärden kan efterlevas vad gäller befintlig och ny 

bebyggelse. 

Kommunfullmäktige beslutade positivt planbesked 2016-04-13, §78. Samråd, 

granskning och granskning 2 har genomförts under 2018 respektive 2019. 

På grund av ändringar i planförslaget sedan granskningen genomfördes en granskning 2, 

ändringarna berodde främst förskolefastighetens omfattning som omformats för en 

lämpligare lösning vad gäller förskolegård och dagvattenlösning. Inga ändringar i 

planhandlingarna har skett sedan granskningen vad gäller trafik och buller. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-18 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-26 

Plankarta daterad 2020-02-11 

Planbeskrivning daterad 2020-02-11 

Samrådsredogörelse, daterat 2019-05-24 

Granskningsutlåtande, daterat 2019-11-01 

Granskningsutlåtande 2, daterat 2020-02-11 

Utdrag ut Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-13 §78 

Utdrag ur Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-01-18§ 256 

Utdrag ur Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-20§ 247 

Utdrag ur Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-06-12§ 271 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna granskningsutlåtande 2 samt 

  

att anta den granskade detaljplanen.  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 155 Dnr KS 2020/00378  

Förvärv av fastigheten Trollgil 1:5 

Sammanfattning 

Socialnämnden har behov av en bostad i ett särskilt ärende. Det finns mycket goda 

verksamhetsmässiga och ekonomiska skäl till att förvärva en bostad där brukaren kan 

bo. Socialförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen funnit en 

lämplig fastighet för ändamålet. 

  

Inköpspriset är 1 900 000 kronor och för att brukaren ska kunna bo och nyttja huset och 

fastigheten krävs anpassningar, renoveringar och nya anläggningar till en uppskattad 

kostnad på 1 955 000 kronor. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer upprätta ett 

hyresavtal där socialförvaltningen är motpart. Inledningsvis kommer den månatliga 

hyreskostnaden uppgå till 14 752 kronor. Samhällsbyggnadsnämnden har hemställt åt 

kommunfullmäktige att godkänna köpet.  

 

Stefan Skoglund (S), Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Mikael Staxäng (M) och 

Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-25. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-05-20 § 266. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-29.  

Köpekontrakt.  

Prospekt.  

Beslut från socialnämnden. Hyreskalkyl.  

Behovsanalys från socialnämnden. 

Yrkanden 

Stefan Skoglund (S) och Ann-Charlott Gustafsson (UP): Bifall till förslaget till  

handlingarna. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna köp av fastigheten Trollgil 1:5 med en köpeskilling om 1 900 000 kronor. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 156 Dnr KS 2020/00302  

Samhällsbyggnadsnämndens begäran om att få vidta åtgärder 
mot bakgrund av covid-19, förslag till avgiftsfri parkering och 
upplåtande av platsmark för kommunens företagare  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med begäran om att införa tidsbegränsade 

förändringar av parkerings- och markupplåtelseavgifter. Nämnden motiverar förslaget 

med att det i rådande situation som Uddevalla kommun tillsammans med resten av 

Sverige och välden befinner sig i med anledning av coronaviruset Covid-19, har det 

krävts att den politiska samverkande majoriteten fattat snabba åtgärder för att stötta 

besöksnäringen.  

 

Det som har beslutats för den avgiftsfria parkeringen har inte gett de effekter 

förvaltningen tror att politiken önskar. Förvaltningen uppfattar det som att man vill få 

större genomströmning av besökare till centrum för att gynna centrumhandel (även 

Ljungskile). När parkeringen är helt avgiftsfri slås också tidsregleringen i våra lokala 

trafikföreskrifter ut. Detta för att tidsregleringen är knuten till att det tas ut avgift. Det 

betyder att vi har infört fri parkering där effekten blir den att människor parkerar och 

står längre än vad som angetts och därmed stå parkerad en hel dag.  

 

Om syftet är att få större genomströmning av besökare till centrum, är förslaget att ta ut 

en låg avgift så att de lokala trafikföreskrifterna är verksamma. På det sättet får vi en låg 

parkeringsavgift i centrum men tidsregleringen kan ändå följas. Förslagsvis under en 

begränsad period.  

 

De som betalar sin plats mer månad eller kvartal samt för dem som har sin husvagn eller 

husbil på ställplats föreslås att få en avgiftsreduktion istället för att stå helt gratis enligt 

samma princip och likställighetsprincip.  

 

Möjligheten att öppna uteservering gäller från och med 2020-03-23 och avgiftsbefrias 

från kommunala avgifter fram till 2020-12-31 

 

Mikael Staxäng (M) och Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-25. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-05-20 § 222. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-05. 

Kart över avgiftsbefriat område.  

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-16 § 163 

Grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering. 

Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun 

Yrkanden 

Mikael Staxäng (M): Bifall till förslaget i handlingarna 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 156 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att det i röd zon ska kosta l kr per timma mån-fred 10-18 och lör kl. 10-14. Övrig tid  

l kr per timma, 

 

att det i gul och grön zon ska kosta l kr per timma mån-fre 10-18 och lör kl. 10-14, 

 

att det i grön zon ska kosta l kr för en hel dag 

 

att det för de som hyr månadsvis ska kosta 50 kr /månad, 

 

att det de som hyr kvartalsvis ska kosta 150kr/ kvartal, 

 

att ställplatsen ska kosta 20 kr/dygn, 

 

att ovanstående ska gälla till och med 2020-12-31 samt att ordinarie taxor för uttagande 

av avgift för parkering återinträder 2021-01-01, 

 

att avgiftsbefria de delar som gäller för försäljning av varor som gäller 

gångbaneserveringar, restaurangverandor, friluftsserveringar gällande upplåtelse av 

allmän plats, kommunal mark till och med 2020-12-31, samt att ordinarie avgifter 

återinträder 2021-01-01 enligt avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom 

Uddevalla kommun. 

 

Beslutet gäller endast inom det område som är markerat på kartan samt längs med 

Vällebergsvägen i Ljungskile. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 157 Dnr KS 2020/00319  

Alkolås i kommunens fordon 

Sammanfattning 

År 2005 beslutade kommunfullmäktige att alkolås skulle finnas i kommunens fordon 

senast år 2010.Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det i dagsläget finns 

fördelar med att även tillåta nyckelskåp istället för alkolås i fordonen. När ett alkolås 

inte fungerar i fordonet kan det bli både tidskrävande och kostsamt, exempelvis om 

bärgning krävs, då fordonet inte kan startas trots att föraren inte druckit alkohol. Med 

dagens teknik i fordonen har också noterats att motorlampan börjat lysa och att fordonet 

skickar ut att det är dags för service på vissa bilmodeller när blåstester blivit fel på 

grund av att man inte blåst tillräckligt hårt eller för hårt och testet måste göras om.   

  

Nyckelskåp kan också på sikt bli ekonomiskt fördelaktigt jämfört med alkolås. Idag 

kostar ett alkolås omkring 15 tkr per bil vid alla nyköp. Med skåpen blir det också en 

enhet att kalibrera och inte som idag alla fordon och dess enheter.    

 

Ingemar Samuelsson (S), Karna Thomasdotter (MP), David Höglund Velasquez (V), 

Monica Bang Lindberg (L), Martin Pettersson (SD), Jarmo Uusitalo (MP), Camilla 

Olsson (C), Christina Nilsson (KD), Rolf Jonsson (L) och David Sahlsten (KD) yttrar 

sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-04. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-16 § 201, 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-01.  
Kommunfullmäktiges protokoll 2005-02-09 § 32.   

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), David Sahlsten (KD) och Camilla Olsson (C): 

Återremiss till samhällsbyggnadsnämnden för en fördjupad utredning av olika tekniska 

lösningar för alkolås samt att presentera för-och nackdelar för de olika lösningarna samt 

att remittera ärendet om alkolås till socialnämnden för att inhämta synpunkter. 

 

Ingemar Samuelsson (S): Avslag på förslaget i handlingarna. 

 

David Höglund Velasquez (V), Martin Pettersson (SD) och Rolf Jonsson (L): Bifall till 

Ingemar Samuelssons (S) avslagsyrkande. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras/remitteras och finner kommunstyrelsen besluta att återemittera/remittera 

ärendet i enlighet med Ann-Charlott Gustafssons (UP) m.fl. yrkande. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 157 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för en fördjupad utredning av 

olika tekniska lösningar för alkolås samt att presentera för-och nackdelar för de olika 

lösningarna samt,  

  

att remittera ärendet om alkolås till socialnämnden för att inhämta synpunkter. 

 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 158 Dnr KS 2020/00320  

Information om budget för Fyrstads Flygplats AB (FFAB) för år 
2021 

Sammanfattning 

Fyrstads Flygplats AB (FFAB) har inkommit med budgetförslag för år 2021.  

 

Enligt gällande aktieägaravtal för kommunernas samverkan kring FFAB ska bolaget 

årligen redovisa budget för nästkommande kalenderår. Preliminär budget för 2021 

upprättas i april och slutlig budget antas av styrelsen i augusti.  

FFAB skriver i budgetförslaget bl.a. att under coronakrisen har hela flygbranschen 

drabbats extremt hårt. Budgetutkastet präglas därför av stora osäkerheter om pandemins 

varaktighet och påverkan på samhällets alla delar. 

 

De större investeringar som planeras är bagageröntgen, inflygnings-hjälpmedlen ILS 

och NDB samt byte av inflygningsljuslinje. 

 

Det utkast till budget som redovisas utgår från att flygplatsen kan ha öppet för 

samhällsviktigt flyg. Öppethållningen ger också möjlighet till att ha en hållbar 

linjetrafik. För att lösa finansiering av basverksamheten temporärt, tills dess att besked 

om ökat statligt ansvar kommer, kan ägarna behöva ta ett tillfälligt utökat ansvar. 

  

Slutlig fördelning av 2020 års verksamhetsanslag noteras nedan som en utgångspunkt 

till fördelning av verksamhetsanslaget mellan ägarkommunerna. När slutligt 

budgetbelopp för 2021 antas, tidigast i augusti, fastställs även verksamhetsanslagets 

slutliga fördelning. 

 

Uddevalla kommuns ägarbidrag år 2021 är enligt budgetutkastet 798 tkr vilket är 

oförändrat jämfört med år 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-04. 

Utkast till budget för Fyrstads Flygplats AB (FFAB) år 2021. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 159 Dnr KS 2019/00807  

Justering av kommunbidrag 2020 

Sammanfattning 

Nämndernas kommunbidrag för 2020 behöver justeras pga. förändrade 

redovisningsprinciper till följd av ny lagstiftning samt kommunbidragsväxling av en 

tjänst. Justering görs för att nämnderna ska ha en överensstämmelse mellan faktiska 

kostnader och kommunbidrag. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-06 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att kommunstyrelsens kommunbidrag ökar med 692 tkr på grund av förändrad 

redovisning av schablonersättning, 

 

att samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag ökar med 2 000 tkr för kostnader för 

förstudier och detaljplaner,  

 

att investeringsbudgeten för 2020 minskar med 2 mkr, från 697 mkr till 695 mkr, 

 

att kommunbidragsväxling sker avseende samordnartjänst från nämnderna till 

kommunstyrelsen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 160 Dnr KS 2020/00315  

Överenskommelse mellan Västkuststiftelsen och Uddevalla 
kommun angående Bohusleden och Kuststigen  

Sammanfattning 

I Uddevalla kommun återfinns både Bohusleden och Kuststigen som är vandringsleder 

som ingår i ett större regionalt lednätverk. Dessa populära vandringsleder har sedan 

2018 ingått i ett regionalt projekt lett av Västkuststiftelsen för att dels förbättra 

samarbetet mellan kommunerna där lederna går, dels höja standarden med märkning 

och skyltning längst lederna och för att möta den ökande efterfrågan på låglandsleder i 

Sverige. Detta projekt kommer dock avslutas under 2020. 

  

Projektet tog i ett tidigt skede fram en överenskommelse för att förtydliga de olika 

parternas roll i projektet, samt för att definiera uppdragets ramar. Överenskommelsen 

har även till uppgift att stärka samordningen av lederna, då dessa sträcker sig över ett 

stort geografiskt område. Genom att ha en central huvudman kan kommunernas arbete 

med lederna och marknadsföringen av lederna stärkas och kommunikationsvägarna kan 

kortas. 

  

I dagsläget utför och jobbar kultur- och fritidsförvaltningen redan med majoriteten av de 

punkter som ingår i överenskommelsen, men även andra förvaltningar är delaktiga och 

kommunen spelar en central roll i projektet i form av bland annat samordning av GIS-

tjänsterna för lederna. 

  

En stor del av det ansvaret som innefattas i överenskommelsen ingår i kultur och 

fritidsförvaltningens uppdrag men överenskommelsen ska undertecknas av 

kommunstyrelsen då den även påverkar andra förvaltningar. Under kultur- och 

fritidsförvaltningens beredning av ärendet har förvaltningen ändrat två punkter vilket är 

kommunicerat med stiftelsens representant.     

 

Monica Bang Lindberg (L) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-05. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-04-22 § 58. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-06. 

Förslag till överenskommelse mellan Västkuststiftelsen och Uddevalla kommun 

angående Bohusleden och Kuststigen, justerad.    

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna den reviderade överenskommelsen. 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 161 Dnr KS 2020/00340  

Delårsrapport april 2020, kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Nämndens delårsresultat uppgår till -2,8 mkr och årsprognosen visar en budgetavvikelse 

på -0,9 mkr. Den negativa avvikelsen är en följd av att arbetsmarknadsavdelningen visar 

-9,8 mkr i årsprognos. Den främsta orsaken är försörjningsstödsverksamheten. Det var 

den 15 februari som denna verksamhet gick över från socialnämnden till 

kommunstyrelsen. Nämndens underskott begränsas dock av att övriga avdelningar och 

verksamheter visar en positiv avvikelse både för perioden och i prognosen för helåret. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-18. 

Delårsrapport april 2020, kommunstyrelsen. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna delårsrapporten 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 162 Dnr KS 2020/00212  

Svar på remiss från Miljödepartementet om hållbar 
slamhantering, betänkande av utredning om en giftfri och 
cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam, SOU 2020:3 

Sammanfattning 

Miljödepartementet har inkommit med remiss om slamhantering, SOU 2020:3. 

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden. Synpunkter 

har också inhämtats från Västvatten Ab och Uddevalla energi AB.  

  

Betänkandet består av en omfattande utredning med huvuduppdraget att utforma ett 

förbud mot slamspridning och föreslå lösning för fosforutvinning. Utredningen 

presenterar två scenarier där scenario (1) innebär totalt spridningsförbud med mycket 

begränsade undantag och scenario (2) innebär spridningsförbud med undantag för 

hygieniserat och kvalitetssäkrat slam på produktiv åkermark.  

  

Idag används slammet från Uddevalla kommun som jordförbättringsmedel där slammets 

näringsämnen och mullbildande egenskaper tas tillvara i enlighet med gällande 

slamdirektiv från 1994. Omhändertagandet av slam står med i avfallsplanen för 2018-

2024. I Uddevalla hanteras slammet av de två bolagen Uddevalla Vatten AB och 

Uddevalla Kraft AB. Båda bolagen har tagit del av utredningen och hänvisar till sina 

respektive branschorganisationers yttranden; Avfall Sverige och Svenskt Vatten vilka 

båda förordar scenario 2. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden avser att behandla ärendet 2020-05-20, varför ärendet 

kommer att kompletteras med nämndens beslutsunderlag och ställningstaganden så 

snart dessa inkommer.    

 

Camilla Olsson (C), Kenneth Engelbrektsson (S), Mikael Staxäng (M), Elving 

Andersson (C), Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD), Rolf Jonsson (L), Roger 

Ekeroos (M), David Höglund Velasquez (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-05. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-05-20 § xx. 

Yttrande från Västvatten AB. 

Yttrande från Uddevalla Energi AB. 

Remissvar Avfall Sverige. 

Remissvar Svenskt Vatten.     

Yrkanden 

Camilla Olsson (C): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens yttrande, att förorda scenario 

1 i enlighet med kommunfullmäktiges inriktning. 

 

Ingemar Samuelsson (S): Att förorda scenario 2 i enlighet med 

samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 162 

 

Martin Pettersson (SD), David Sahlsten (KD), Rolf Jonsson (L) och Mikael Staxäng 

(M): Bifall till Camilla Olssons (C) yrkande. 

 

Jarmo Uusitalo (MP), Ann-Charlott Gustafsson (UP) och David Höglund Velasquez 

(V): Bifall till Ingemar Samuelssons (S) yrkande. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Ingemars Samuelssons (S) m.fl. yrkande mot Camilla 

Olssons (C) m.fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Ingemar 

Samuelssons (S) yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att förorda scenario 2 samt att översända samhällsbyggnadsförvaltningens 

tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30 som Uddevalla kommuns svar på remissen.  

  

Reservation 

Moderaternas, Liberalernas, Sverigedemokraternas, Kristdemokraternas och 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 163 Dnr KS 2020/00282  

Svar på remiss från Uddevalla Vatten om förslag till 
vattenförsörjningsplan för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har låtit ta fram ett utkast till vattenförsörjningsplan för kommunen. 

Vattenförsörjningsplanen har utarbetats av Västvatten med konsultstöd av Tyréns.  

 

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.  

 

Planen beskriver den nuvarande vattenförsörjningen i form av allmänna såväl som 

enskilda vattentäkter och vattenverk. Det framtida vattenbehovet beräknades utifrån en 

extrapolering av kommunens befolkningsprognos, där år 2050 och år 2100 valts som 

mål-år, och med utgångspunkt i hur vattenanvändningen sett ut historiskt i kommunen. 

 

Vattenresurser som redan används eller som i framtiden skulle kunna användas för 

allmän vattenförsörjning i Uddevalla kommun analyserades med hjälp av metoden 

Multikriterieanalys (MKA). För varje vattenresurs bedömdes ett trettiotal olika aspekter 

vardera kopplat till något av följande fem målområden: Tillgång, Kvalitet och säkerhet, 

Påverkan och hot, Robusthet mot klimatförändring samt Genomförbarhet. 

 

Slutsatsen i planen är att nuvarande vattenresurser och vattendomar kan vara tillräckligt 

för att klara behoven år 2050 men otillräckliga för att klara behoven år 2100. 

 

Förslaget sändas nu på remiss till berörda kommunala förvaltningar och bolag/förbund 

samt till grannkommunerna, LRF, länsstyrelsen och relevanta statliga myndigheter. 

 

Kommunledningskontoret har fått förslaget på remiss. Kommunledningskontoret har 

varit delaktig i framtagandet av planen och gör bedömningen att inte ha något att erinra 

utkast till Vattenförsörjningsplan Uddevalla kommun daterat 2020-03-10. 

 

Beslutsunderlag 

Vattenförsörjningsplan Uddevalla kommun, utkast 2020-03-10. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterat 2020-04-27.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att inte ha något att erinra utkast till Vattenförsörjningsplanen för Uddevalla kommun 

daterat 2020-03-10. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 163 

Protokollsanteckning 

Camilla Olsson (C) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Beträffande bristen av sötvatten på Bokenäset finns anledning att påpeka att det inte 

generellt gäller hela Bokenäset då det också finns områden som har en god 

vattenförsörjning. Utredningen har heller inte tillräckligt beaktat att Uddevalla är en 

turist- och besöksnäringskommun som innebär att konkurrensen om vattnet under vår-

sommar-höst kan bli svår, inte minst för att det också sammanfaller med jordbrukets 

behov av bevattning och vatten till betesdjur, vilket blivit särskilt aktuellt under  somrar 

med extrem torka.. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 164 Dnr KS 2020/00331  

Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen att identifiera 
eventuella investeringsobjekt inför flerårsplan 2021-2023 

Sammanfattning 

I samband med att kommunstyrelsen beslutade om reviderad planeringsprocess för 

flerårsplan 2021–2023 med budget för 2021 gavs kommundirektören i uppdrag att 

identifiera eventuella investeringsobjekt som av tidskritiska skäl behöver beslutas av 

kommunfullmäktige innan oktober. 

  

En genomgång av samtliga investeringsobjekt i underlag till flerårsplan 2021–2023 med 

budget för 2021 har gjorts i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen. Bedömningen 

är att det inte finns några projekt som påverkas av den förändrade budgetprocessen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-12 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-29 § 139 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna redovisningen av uppdraget och förklara det avslutat. 

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 165 Dnr KS 2020/00240  

Begäran om planbesked berörande Aröd 2:11 m.fl. 

Sammanfattning 

Ägarna till fastigheterna Aröd 2:11, 1:25, 1:27, 1:28, 1:31, 7:5, 7:11, 2:23 och Ljungs-

berg 3:4 har inkommit med begäran om planbesked. Ansökan avser att upprätta en ny 

detaljplan för industriändamål.  

Aröds industriområde omfattas redan av en byggnadsplan. Byggnadsplanen upprättades 

på tidigt 1970-tal och sökanden ser att byggnadsplanen behöver förnyas och uppdateras 

för att möta dagens behov. Enligt gällande byggnadsplan är flertalet av verksamheterna 

på plats redan planstridiga då byggnader ligger på punktprickad mark. Detta innebär att 

fastighetsägaren inte kan söka bygglov på ny- eller tillbyggnad då det skulle medföra att 

den befintliga byggnaden som ligger på punktprickad mark skulle behöva tas bort. 

 

I byggnadsplanen finns ingen bestämmelse som anger hur stor andel av 

industrifastigheterna som får bebyggas. Istället kontrolleras expansionsgraden genom 

punktprickad mark. Sökanden vill att den punktprickade marken minskas för att 

möjliggöra en expansion inom fastigheterna. Sökanden ser även en begränsning i 

höjdbestämmelsen i planen och skulle vilja att byggnadshöjden ökades i en ny 

detaljplan.  

Området omfattas av byggnadsplan 14-LJU-912 som upprättades 1972. I 

byggnadsplanen anges området som allmänt ändamål, bostadsändamål, samlingslokaler 

och småindustri. 

  

Planområdet omfattas av den fördjupade översiktsplanen för Ljungskile (FÖP) och 

markanvändningen i planidén är förenligt med FÖP. Bristen på verksamhetsmark i 

kommunen och särskilt i Ljungskile, tillsammans med vikten av att befintliga 

verksamheter också kan utvecklas anses prioriterat. Kommunens näringsliv och 

utvecklingen av nya arbetstillfällen kommer stärka välfärdsförutsättningen i kommunen. 

  

Ärendet har bedömts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar, 

gällande hur väl kommunens måldokument sammanfaller med möjligheter till positiva 

planbesked. Kommunledningskontoret rekommenderar att kommunstyrelsen ska 

godkänna att detaljplaneförslag för Aröd industriområde upprättas.     

Beslutsunderlag 

Samhällsplaneringsutskottets protkoll 2020-05-05 § 37 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-04-20 

Begäran om planbesked berörande Aröd 2:11 m.fl. Bilaga 1  

Byggnadsplan 14-LJU-912, se bilaga 2. 

Förprövningsrapport Aröd 2:11 m.fl. Bilaga 3 

     



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 165 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Aröd 2:11 m.fl. upprättas, 

 

att planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 

samhällsbyggnadsförvaltningen, 

 

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2024 samt 

 

att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2.  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 166 Dnr KS 2020/00245  

Begäran om planbesked berörande Ammenäs 1:389 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Ammenäs 1:389 har inkommit med begäran om planbesked. 

Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger bostäder. Sökanden skriver i 

sin ansökan att de avser skapa 28 – 46 nya bostäder fördelat på 12–14 friliggande villor 

på tomter om ca 1000 kvm med utsikt över havstensfjorden samt 16–32 

bostadsrättslägenheter i parhus och kedjehus på tomter om ca 1200 kvm, det vill säga 

300 – 600 kvm per tomt per bostad. 

Sökanden beskriver att arkitektur, och skala anpassas till natur och befintlig karaktär i 

Bohuslän och Ammenäs med träfasader och sadeltak med takkupor.  

Området omfattas av detaljplan 1485K-P2002/11. I detaljplanen anges den västra delen 

i detaljplanen, den del där sökanden vill anlägga friliggande villor, som allmän plats, 

park. Den östra delen som sökanden vill anlägga bostadsrättslägenheter är en mindre del 

planlagd som allmän plats, park. Större delen av det området är inte planlagt. 

Det är förenligt med översiktsplanens intentioner för Fräknestranden att den västra 

delen av planområdet förtätas så länge inte andra viktiga värden påverkas negativt, 

vilket bör belysas vidare i ett eventuellt planarbete. Förtätningen förstärks av nytagna 

beslut om att uppföra F-6 skola i närområdet, varvid ett kompletterande bostadsbestånd 

stödjer förtätningen. Den östra delen av planområdet, dock med vägområde och 

befintligt bostadsområde som skär av nämnda del, klassas i en större helhet som 

jordbruksmark i kommunens inventering av jordbruksmark och bör inte bebyggas. 

Ärendet har bedömts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar, 

gällande hur väl kommunens måldokument sammanfaller med möjligheter till positiva 

planbesked. Kommunledningskontoret rekommenderar att kommunstyrelsen ska 

godkänna att detaljplaneförslag för Ammenäs 1:389 upprättas.    

 

Enhetschef Martin Hellström, plan- och exploatering, samhällsbyggnad, lämnar 

upplysningar i ärendet under sammanträdet. 

 

Camilla Olsson (C), Mikael Staxäng (M), Martin Pettersson (SD), Kent Andreasson 

(UP), David Sahlsten (KD), Ann-Charlott Gustafsson (UP), Rolf Jonsson (L), Elving 

Andersson (C), Kenneth Engelbrektsson (S), Ingemar Samuelsson (S), Karna 

Thomasdotter (MP) och Jarmo Uusitalo (MP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Samhällsplaneringsutskottets protkoll 2020-05-05 § 35 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-04-20 

Begäran om planbesked berörande Ammenäs 1:389, Bilaga 1  

Detaljplan 1485K-P2002/11, se bilaga 2. 

Förprövningsrapport Ammenäs 1:389, Bilaga 3 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 166 

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), Martin Pettersson (SD), Rolf Jonsson (L), Mikael 

Staxäng (M) och Ingemar Samuelsson (S): Återremiss till kommunledningskontoret för  

dialog med sökanden om att undanta den östra delen från planbeskedansökan eftersom 

den består av brukningsvärd jordbruksmark. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för en dialog med sökanden om 

att undanta den östra delen från planbeskedansökan eftersom den består av 

brukningsvärd jordbruksmark. 

  
  
 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 167 Dnr KS 2020/00238  

Begäran om planbesked berörande Forshälla-Bräcke 17:1 

Sammanfattning 

Ägarna till fastigheten Forshälla-Bräcke 17:1 har inkommit med begäran om 

planbesked. Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger bostäder. 

Sökanden vill planlägga för 13 nya bostäder i form av friliggande villor på tomter om ca 

1000 kvm. Sökanden föreslår att tomterna får bebyggas med ett bostadshus och max två 

komplementbyggnader. Vidare föreslås att varje tomt får bebyggas med högst en 

fjärdedel av fastighetens area, dock högst 250 kvm samt att huset får byggas i två plan. 

Sökanden skriver att husen utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med 

hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur och kulturvärdena på platsen samt intresset 

av en god helhetsverkan. Området berörs i dagsläget inte av någon detaljplan.  

Området berörs av en fornlämning, boplats. 

  

I kommunens översiktsplan från 2010 är gällande område omarkerat för någon 

markanvändning och är därmed inte i strid med översiktsplanen. Att förtäta befintlig 

bebyggelse i området är förenligt med översiktsplanens intentioner så länge andra 

viktiga värden inte påverkas negativt. 

Västvatten uppger att kapacitet för dricksvatten finns i området. 

  

Ärendet har bedömts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar, 

gällande hur väl kommunens måldokument sammanfaller med möjligheter till positiva 

planbesked. Kommunledningskontoret rekommenderar att kommunstyrelsen ska 

godkänna att detaljplaneförslag för Forshälla-Bräcke 17:1 upprättas.     

Beslutsunderlag 

Samhällsplaneringsutskottets protkoll 2020-05-05 § 36 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-04-20 

Begäran om planbesked berörande Forshälla-Bräcke 17:1, Bilaga 1  

Fornlämning, boplats, se bilaga 2. 

Förprövningsrapport Forshälla-Bräcke 17:1, Bilaga 3 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar   

 

att godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Forshälla-Bräcke 17:1 upprättas, 

  

att planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 

samhällsbyggnadsförvaltningen, 

 

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2024 samt 

 

att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 168 Dnr KS 2020/00323  

Utförande av Samhällsorientering för nyanlända i Fyrbodal 

Sammanfattning 

När den nya Etableringslagen för nyanlända trädde i kraft den 1 december 2010, så 

infördes även ett lagstadgat uppdrag kring hur informationen om svenska samhället ska 

bedrivas. Detta regleras genom Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för 

vissa nyanlända invandrare och Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa 

nyanlända invandrare. Lagen säger att Samhällsorientering (SO), ska bedrivas av 

pedagoger, i dialogform med utrymme för reflektion, samt på det egna språket (eller ett 

annat språk som de nyanlända behärskar väl). 

Kommunerna i Fyrbodal förstod snabbt att denna nya verksamhet inte kan bedrivas av 

varje enskild kommun, utan vi måste samverka över kommungränserna. Genom ett 

samverkansprojekt, ägt av Fyrbodals kommunalförbund, togs därför ett 

samverkansavtal fram. Avtalet innebar att kommunalförbundet samordnar och 

administrerar SO och de tre kommunerna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg, utför 

själva kurserna. Övriga kommuner är köpare av insatsen.  

  

Samhällsorientering är en dyr verksamhet, eftersom det är en verksamhet som enbart 

ges initialt vid ett tillfälle, samt enbart ges till målgruppen nyanlända. Det är ingen 

ordinarie verksamhet som tex. SFI. Nu har förutsättningarna dessutom ändrats. Dels ska 

SO nu ges om 100 timmar mot tidigare 60 och dels har antalet mottagna nyanlända 

sjunkit kraftigt de senaste åren, vilket gjort att verksamheten inte går ihop ekonomiskt 

längre. Vi måste minska ner på antalet utförande kommuner. Vi kan inte längre ha tre 

parallella organisationer för så få deltagare. År 2017 hade vi drygt 1 100 deltagare inom 

samverkan och i år 2020 är prognosen 250 – 300 deltagare.  

Direktionen och kommuncheferna i Fyrbodal bör därför ta ett nytt beslut om hur SO ska 

bedrivas i fortsättningen, genom ett nytt uppdaterat samverkansavtal. Innan dess måste 

vi i vår egen kommun, besluta om vi är villiga att bedriva SO för hela Fyrbodal, eller 

om vi enbart vill köpa kursen av annan utförare.     

 

Karna Thomasdotter (MP), Camilla Olsson (C), Martin Pettersson (SD), David Sahlsten 

(KD), Niklas Moe (M), Jarmo Uusitalo (MP), Paula Berger (S), Mikael Staxäng (M) 

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

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-04 

Samverkansavtal Fyrbodals kommunalförbund 2017 

Yrkanden 

Camilla Olsson (C), Jarmo Uusitalo (MP), Paula Berger (S), Mikael Staxäng (M), Ann-

Charlott Gustafsson (UP), Martin Pettersson (SD): Bifall till kommunledningskontorets 

förslag. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 168 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

  

att meddela Fyrbodals kommunalförbund att Uddevalla anmäler sitt intresse av att som 

ensam utförare, genomföra samhällsorientering för samtliga samverkande kommuner i 

Fyrbodal, 

  

att föreslå Fyrbodals kommunalförbund upprätta nytt samverkansavtal med ett  

pris för 100 timmar samhällsorientering per person, på det sättet att det i möjligaste mån 

säkerställer att budget kan hållas. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 169 Dnr KS 2019/00698  

Socialnämndens ansökan ur effektiviseringsfonden 2020 
avseende läkemedelshantering via robot 

Sammanfattning 

Budgetbeslutet för 2020 innehåller en effektiviseringsfond som har till syfte att 

finansiera kostnader som leder till att kostnadsminskningar kan ske framåt.   

Det är möjligt att ansöka om medel ur denna fond för åtgärder som skall leda till att 

behovet av kommunbidrag minskar framöver. Detta för att främja möjliga 

effektiviseringar som har inledande kostnader som annars inte kan finansieras inom den 

befintliga budgeten för nämnden. Projekt som har en kort återbetalningstid för insatsen 

kommer att prioriteras vid beslut om medel.   

Ansökningar har nu kommit in för beslut om tilldelning av medel från 

effektiviseringsfonden för nedanstående projekt. Ansökningarna skat i enlighet med 

beslutad process gå via kommundirektörens ledningsgrupp och ekonomiutskottet för 

beslut i kommunstyrelsen.  

  

Socialnämnden har inkommit med ansökan om effektivisering av läkemedelshantering  

  

Beskrivning av åtgärden: Säker läkemedelshantering via en medicinrobot  

Sjuksköterskan delegerar idag hjälp med läkemedelshantering till en undersköterska. 

Det nya arbetssättet innebär att en läkemedelsrobot klarar av denna uppgift istället för 

undersköterskan.   

 

Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S), Ann-Charlott Gustafsson (UP), Niklas 

Moe (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Ekonomiutskottets protokoll 2020-05-18 § 26 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-08. 

Socialnämndens ansökan till effektiviseringsfonden SN 2020/00096 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse, 2020-04-23 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar   

  

att bevilja socialnämnden 800 tkr för 2020 och 1 000 tkr för 2021 ur 

effektiviseringsfonden. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 170 Dnr KS 2019/00907  

Barn och utbildningsnämndens ansökan ur 
effektiviseringsfonden 2020 avseende utökning av gymnasiala 
allmänna kurser samt yrkesförarutbildning samt att öka 
tillgänglighet och genomströmning av i yrkesutbildningar  

Sammanfattning 

Budgetbeslutet för 2020 innehåller en effektiviseringsfond som har till syfte att 

finansiera kostnader som leder till att kostnadsminskningar kan ske framåt.   

Det är möjligt att ansöka om medel ur denna fond för åtgärder som skall leda till att 

behovet av kommunbidrag minskar framöver. Detta för att främja möjliga 

effektiviseringar som har inledande kostnader som annars inte kan finansieras inom den 

befintliga budgeten för nämnden. Projekt som har en kort återbetalningstid för insatsen 

kommer att prioriteras vid beslut om medel.   

Ansökningar har nu kommit in för beslut om tilldelning av medel från 

effektiviseringsfonden för nedanstående projekt. Ansökningarna ska i enlighet med 

beslutad process gå via kommundirektörens ledningsgrupp och ekonomiutskottet för 

beslut i kommunstyrelsen.  

  

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med två ansökningar till 

effektiviseringsfonden. Utökning av gymnasiala allmänna kurser samt 

yrkesförarutbildning till en kostnad av 4 000 tkr samt att öka tillgänglighet och 

genomströmning av i yrkesutbildningar till en kostnad av 1 575 tkr.  

Båda ansökningarna förväntas ge effekter i form av lägre kostnader för försörjningsstöd. 

 

Camilla Olsson (C) yttrar sig i ärendet.    

Beslutsunderlag 

Ekonomiutskottets protokoll, 2020-05-18 § 27. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-08. 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2020-04-23 § 76 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2020-04-23 § 77 

Barn- och utbildningsnämndens skrivelse BUN 2020/00504 

Barn- och utbildningsnämndens skrivelse BUN 2020/00508  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

  

att bevilja barn- och utbildningsnämnden 5 575 tkr ur effektiviseringsfonden. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 171 Dnr KS 2019/00866  

Samhällsbyggnadsnämndens ansökan ur 
effektiviseringsfonden 2020 avseende implementering av 
kostdataprogram och köp av befintlig kopieringsutrustning 

Sammanfattning 

Budgetbeslutet för 2020 innehåller en effektiviseringsfond som har till syfte att 

finansiera kostnader som leder till att kostnadsminskningar kan ske framåt.   

Det är möjligt att ansöka om medel ur denna fond för åtgärder som skall leda till att 

behovet av kommunbidrag minskar framöver. Detta för att främja möjliga 

effektiviseringar som har inledande kostnader som annars inte kan finansieras inom den 

befintliga budgeten för nämnden. Projekt som har en kort återbetalningstid för insatsen 

kommer att prioriteras vid beslut om medel.   

Ansökningar har nu kommit in för beslut om tilldelning av medel från 

effektiviseringsfonden för nedanstående projekt. Ansökningarna ska i enlighet med 

beslutad process gå via kommundirektörens ledningsgrupp och ekonomiutskottet för 

beslut i kommunstyrelsen. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med två ansökningar till 

effektiviseringsfonden.  Ansökningarna avser implementering av befintligt 

kostdatasystem till en kostnad av 684 tkr samt köp av befintlig kopieringsutrustning för 

225 tkr.   

  

Köpet av befintlig utrustning bedöms kunna hanteras inom befintlig ram för 

återinvestering av utrustning och behöver således inte tas ur effektiviseringsfonden.   

 

Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Ekonomiutskottets protokoll 2020-05-18 § 28 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-08. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2019-12-12 § 545 

Samhällbyggnadsförvaltningens ansökan 2019-10-31 

Samhällbyggnadsförvaltningens ansökan 2019-11-19  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

  

att bevilja samhällsbyggnadsnämnden 684 tkr för 2020 ur effektiviseringsfonden samt 

  

att inte bevilja medel ur effektiviseringsfonden för inköp av kopieringsutrustning. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 172 Dnr KS 2020/00339  

Övertalighet inom förvaltningen barn och utbildning 

Sammanfattning 

För att möta ekonomiska och resursmässiga krav har barn och utbildningsnämnden i 

samband med ett minskat elevunderlag på gymnasiet samt antagande av budget och 

verksamhetsplan 2020 tagit beslut om effektiviseringar i förvaltningens verksamheter.  

Effekterna av beslutet blir personella resurser där respektive verksamhet bedömt att 

besparingar kan göras. De tjänster som omfattas är lärare på gymnasieskolan med 

behörigheter som är övertaliga efter verksamhetens tjänsteplanering. Behörigheterna 

kan heller inte matchas mot behoven i förvaltningens övriga verksamheter. 

Grundskolans tjänsteplanering har lett till en övertalighet bland elevassistenter, 

fritidsassistenter, modersmålslärare, resurspedagog, socialpedagog samt 

studiehandledare. Vuxenutbildningens tjänsteplanering innebär en övertalighet i 

studiehandledare och utvecklare. 

  

Minskningen av tjänsterna medför att barn och utbildningsförvaltningen har en 

övertalighet som omfattar 17 personer varav 3 behöriga lärare. Omfattningen kan 

komma att förändras något då förvaltningens arbete med tjänsteplanering är pågående.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, BUN 2019/00018 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse, 2020-05-14 

Barn och utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2020-2022, BUN 2019/00018 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att Uddevalla kommun i första hand löser arbetsbristen genom att omplacera till lediga 

tjänster inom kommunen samt, 

  

att i andra hand verkställa uppsägningarna på grund av arbetsbrist.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 173 Dnr KS 2020/00343  

Avsägelse från Jonas Sandwall (KD) gällande samtliga 
uppdragen som ordförande i arbetsmarknads-och 
integrationsutskottet samt ledamot i 
samhällsplaneringsutskottet samt fyllnadsval 

Sammanfattning 

Jonas Sandwall (KD) har i en skrivelse till kommunfullmäktige daterad 2020-05-08 

avsagt sig samtliga uppdrag i kommunen. Kommunstyrelsen har att behandla uppdragen 

som ledamot i kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott och ordförande i 

kommunstyrelsens arbetsmarknads-och integrationsutskott. 

 

David Sahlsten (KD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2020-05-08 

Yrkanden 

David Sahlsten (KD) nominerar Christina Nilsson (KD) till ny ordförande i 

arbetsmarknads-och integrationsutskottet samt nominerar sig själv till ny ledamot i 

samhällsplaneringsutskottet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja avsägelsen, 

 

att välja David Sahlsten (KD) till ledamot i samhällsplaneringsutskottet till och med 

2020-12-31 samt, 

 

att välja Christina Nilsson (KD) till ordförande i arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet till och med 2020-12-31. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 174 Dnr KS 2020/00005  

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från 
Fyrbodal 2020 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Christer Hasslebäck (UP) rapporterar från det senaste 

mötet i kommunalförbundet Fyrbodal där väg 678 diskuterades. 

 

Trafikverket har beslutat att förändra den tidigare planerade åtgärden till både innehåll 

och omfattning och planerar nu att bygga en mötesfri 2+1-väg mellan Bratterödsmotet 

och Grohed på väg 678. 

 

Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig. 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 175 Dnr KS 2020/00004  

Information från kommundirektören 2020 

Sammanfattning 

Kommundirektör Peter Larsson informerar om följande. 

 

• Kommunstyrelsens delårsbokslut per april 2020. 

 

• Regional utvecklingsplan samt hantering av Uddevalla kommuns inspel till den. 

 

• Resultatet från en genomförd servicemätning av kommunen. 

 

• Dialog med hälso-sjukvårdsnämnden Norra Bohusläns om öppettider för 

Dagsons jourcentral. 

 

• Inkommen återkoppling i ett företagsetableringsärende. 

 

• Hantering av kommunens av BMK Uddevalla för VM-deltävling i motocross 

2020 mot bakgrund av covid-19. 

 

• Uddevalla kommuns betyg i Svenskt Näringslivs senaste mätning om 

företagsklimatet. 

 

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

Jonsson (L), Jarmo Uusitalo (MP), Cecilia Sandberg (S), Annelie Högberg (S), Niklas 

Moe (M), Ann-Charlott Gustafsson (UP), Stefan Skoglund (S), Elving Andersson (C), 

Paula Berger (S), Mikael Staxäng (M), Monica Bang Lindberg (L) och Camilla Olsson 

(C) yttrar sig. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 176 Dnr KS 2020/00002  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

I förteckning daterad 2020-05-18 redovisas de beslut som har fattats å 

kommunstyrelsens vägnar under perioden 2020-04-21—2020-05-18. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-18. 

Förteckningar daterade 2020-05-18. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna redovisningen. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 177 Dnr KS 2020/00003  

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

  

Dok 305356 

Information från Västtrafik om ny zonindelning samt priser för Västra Götaland 

 

2020/309 

Årsredovisning 2019 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

 

dok 305506 

Beslut om tillstånd från Länsstyrelsen till ingrepp i fornlämning Uddevalla 191:1 

fastighet Stadskärnan1:136 

 

2020/32 

Synpunkter till kommunledningskontoret tertial 1 från Kontaktcenter 

 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2020-04-22 

 

dok 305531 

Kultur och fritidsnämndens beslut 2020-04-22 § 61 om avveckling av 

servicedeklarationer 

 

Protokoll från Uddevalla Utvecklings AB:s extra sammanträde 2020-04-28 

 

305645 

Yttrande från Fiskekommunerna till Havs och vattenmyndigheten om åtgärder för att 

skydda beståndet av torsk 1356-20 

 

305644 

Yttrande från Fiskekommunerna till Havs och vattenmyndigheten om rmål och 

fördelning av demerala fiskemöjligheter 1375-2020 

 

Personalutskottets protokoll 2020-05-06 

 

2020/334 

Kallelse till årsstämma 2020-05-19 samt årsredovisning inklusive revisionsberättelse för 

Fyrstads Flygplats 2019 

 

dok 305701 

Slutrapport angående förstärkt och samordnat familjestöd med stöd från kommunens 

sociala investeringsfond 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 177 

 

2020/348 

Årsredovisning 2019 Kommunassurans Syd 

 

Protokoll från hälsopolitiska rådet 2020-04-28 

 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll 2020-05-13 

 

Arvodesberedningens protokoll, 2020-05-13 

 

Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2020-05-05 

 

2020/10 

Finansrapport avseende april 2020 

 

305905 

Länk till informationsfilm om Mediapoolens verksamhet 

 

2020/33 

Minnesanteckningar från kommunstyrelsens uppsiktspliktsmöten med 

samhällsbyggnadsnämnden samt den egna verksamheten. 

  

 

 


