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Protokoll 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Mattias Forseng (SD) 

Kent Andreasson (UP), utgår kl. 16:30 

 
Övriga Gudrun Emilsdottir, förbundschef, Samordningsförbundet Väst, § 224 

Peeter Päts, EU-strateg, § 224 

Patrik Petré, stadsutvecklingsstrateg, § 224 

Amanda Windeman, översiktsplanerare, § 224 

Håkan Alexandersson, Länsstyrelsen, § 224 

Bengt Adolfsson, ekonomichef, § 224 

Lars Brånn, Ramböll, § 254 

Peter Larsson, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 223 Dnr KS 303472 

Förändring av föredragningslistan 

Sammanfattning 

Ordföranden meddelar att ärende 4, Vision för stadsutveckling kring Bäveån, och ärende 

5, Avtal om samverkan mellan Arwidsro Samhällsfastigheter AB och Uddevalla 

kommun avseende projektering och uppförande av nytt stadshus i Uddevalla utgår från 

dagens föredragningslista. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att fastställa föredragningslistan med ovan nämnda förändringar. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 224 Dnr KS 314185 

Muntlig information på kommunstyrelsens sammanträde 

Sammanfattning 

Gudrun Emilsdottir, förbundschef, informerar kommunstyrelsen om förbundets arbete 

genom en redovisning av två exempel på lyckade insatser bland förbundets deltagare. 

 

Peeter Päts, EU-strateg informerar om förslag till Vätgasstation samt bakgrund och 

syfte med förslaget. Kommunstyrelsen kommer tillställas ärendet för ställningstagande 

under hösten. 

 

Stadsutvecklingsstrateg Patrik Petré redogör för den vision för stadsutveckling kring 

Bäveån som förvaltningen har arbetat fram.  

 

Bengt Adolfsson, ekonomichef, informerar om delårsbokslutet för augusti. 

Delårsbokslutet har tillställts kommunstyrelsen för beslut i § 228 på dagens 

sammanträde. 

 

Håkan Alexandersson, länsstyrelsen, informerar om länsstyrelsens förslag till 

riskhanteringsplan enligt översvämningsdirektivet. Riskhanteringsplanen har skickats på 

remiss till ett antal kommuner och Uddevalla kommuns remissvar behandlas under  

§ 244 på dagens sammanträde.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 225 Dnr KS 2021/00511 

Avtal om aktieöverlåtelse m.m. avseende fastigheten Anegrund 
10, Mattssongruppen AB 

Sammanfattning 

Kommunen har sedan några år tillbaka fört förhandlingar om övertagande av fastigheten 

Anegrund 10 med ägaren Mattssonföretagen i Uddevalla AB. Detta i syfte att exploatera 

marken för bl.a. bostäder. 

En uppgörelse har nu nåtts, villkorat av godkännande av kommunfullmäktige, för att 

kunna genomföra en aktieöverlåtelse avseende fastigheten. Affärsupplägget innebär att 

Mattssonföretagen kommer att sälja in fastigheten Anegrund 10 till ett nytt bolag, vars 

aktier kommunen kommer att köpa. Kommunen kommer att ta över aktiebolaget och få 

tillträde till marken fem-sex år efter att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 

Fram till och med tillträdesdagen ansvarar Mattssonföretagen genom sitt bolag för 

mark, byggnader och hyresgäster, såsom sker idag, men också ansvar för att på egen 

bekostnad avveckla hyresgästerna från fastigheten. Vid tillträdesdagen får kommunen 

marken med dess historia, tomma byggnader och inga hyresgäster. Exploateringen kan 

därmed sättas i gång direkt med rivning av byggnader, sanering, stabilisering av marken 

m.m. 

Under tiden 2022–2027 har kommunen möjlighet enligt avtalet att genomföra 

nödvändiga kompletterande undersökningar och förberedelser för att säkerställa 

ansvarsutredning, eventuella markbidrag, utarbetande och beslut av en ny detaljplan för 

bostäder och lokaler samt eventuella utökade markundersökningar. Denna affär ger 

också möjlighet att se stadsdelen söder om Bäveån i sin helhet och ta fram ett 

planprogram, motsvarande det som görs nu för norra sidan Bäveån. Detta skapar en god 

framförhållning för exploatering, nya samhällsfastigheter, nya GC-stråk, vägar, 

skyfallsleder och utformning av ett översvämningsskydd. 

Uppgörelsen innebär att kommunen förvärvar aktierna till ett pris om 107,5 mkr, varav 

25 mkr betalas när godkännande av affären har vunnit laga kraft och resterande 

betalningar av köpeskilling och fastighetsbolagets skulder till säljaren vid tillträdet. 

Samtidigt tecknas ett pantavtal med innebörden att kommunen får aktierna i det nya 

fastighetsbolaget i pant som säkerhet för den erlagda delbetalningen. 

Kommunen har avsatt över 1 mdkr i investeringsplanen för de kommande 10 åren för 

åtgärder i form av förstärkning av kajer och översvämningsskydd i området runt 

Bäveån. Målet för egenfinansiering av investeringar är 30 procent, resterande del 

lånefinansieras. Det innebär en ökad finansiell belastning på kort sikt, men skapar en 

förutsättning för planerad stadsutveckling, vilket bedöms ge intäkter på längre sikt. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 225 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-23. 

Aktieöverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och Mattsson Fastigheter i Uddevalla 

AB avseende aktierna i Grundbulten 101021 AB (U.N.T. Anegrund Fastigheter AB), 

med bilagor. 

Karta, fastigheten Anegrund 10. 

Yrkanden 

David Sahlsten (KD) och Martin Pettersson (SD): att Uddevalla kommun avstår ifrån att 

förvärva Anegrund 10 samt att ge kommunledningskontoret i uppdrag att påbörja ett 

detaljplanearbete avseende handel, bostäder, förskola, skola för hela området. 

 

Christer Hasslebäck (UP), Camilla Johansson (C), Monica Bang Lindberg (L), Mikael 

Staxäng (M) och David Höglund Velasquez (V): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot David Sahlstens (KD) 

m.fl. yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna upprättat aktieöverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och Mattsson 

Fastigheter i Uddevalla AB avseende aktierna i Grundbulten 101021 AB (U.N.T. 

Anegrund Fastigheter AB), 

att uppdra åt kommunstyrelsen att vid behov besluta om ändrad tidpunkt i enlighet med 

avtalets villkor i punkt 4.2. 

Reservation 

Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet 

med följande motivering. 

 

För oss i Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är det viktigt att kommunen är 

med och bidrar till att utveckla centrum. Samtidigt är det viktigt att kommunen inte 

genomför projekt som kan skapa en stor risk för medborgarna. Utifrån vårt perspektiv 

skall näringslivet göra det som näringslivet är bra på och kommunen skall göra det som 

kommunen har uppdrag att göra. 

 

I detta fall har majoriteten valt att arbeta med en ”fiktiv” värdering av fastigheten 

vilket gör att det är extremt svårt att bedöma huruvida om det är ett korrekt pris som 

har förhandlats fram. Det är också uppenbart att det finns miljöfarligt avfall i marken 

vilket en ny ägare måste ta hänsyn till. Det finns också en risk att den konstruktion som 

majoriteten har valt att gå fram med är olaglig då man har beräknat värdet utifrån en 

detaljplan som inte gäller. Det finns stor risk att denna metod kan anses vara ett 

gynnande av enskild eller att det kolliderar med EUs statsstödsregler.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 225 

 

Vi anser därför att kommunen bör avstå från att köpa in marken och i stället ta ett 

initiativ till ett detaljplanearbete. Genom att kommunen påbörjar detaljplanearbetet 

kommer vi att få bättre koll på markens beskaffenhet och nuvarande ägare kommer att 

kunna sälja fastigheten till de fastighetsägare som önskar utveckla området utifrån den 

nya detaljplanen som kommunen arbetar fram. Detta gör att skattebetalarna tar en 

mycket mindre risk samtidigt som vi får fram en utveckling av staden i samverkan med 

näringslivet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 226 Dnr KS 2021/00493 

Vision för stadsutveckling kring Bäveån 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 227 Dnr KS 2021/00475 

Avtal om samverkan mellan Arwidsro Samhällsfastigheter AB 
och Uddevalla kommun avseende projektering och uppförande 
av nytt stadshus i Uddevalla  

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 228 Dnr KS 2021/00307 

Delårsrapport augusti 2021, Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

I delårsrapport per augusti 2021 redovisar kommunen en prognos med ett helårsresultat 

på +180 mkr. Budget för helåret är ett resultat på +34 mkr, alltså en budgetavvikelse 

med +146 mkr. I prognostiserat resultat ingår engångsposter om 35 mkr. Verksamheten 

under perioden är fortsatt påverkad av den rådande Coronapandemin vilket ger en viss 

osäkerhet i resultat och prognos. I nuvarande prognos redovisar nämnderna en total 

avvikelse med -4,7 mkr då ett flertal nämnder och styrelser har negativa avvikelser. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognostiserad avvikelse på -14,0 mkr, 

samhällsbyggnadsnämnden -6,5 mkr och kultur och fritidsnämnden -7,6 mkr. 

Socialnämndens prognos redovisar en positiv avvikelse på +35,0 mkr och 

kommunstyrelsen +1,5 mkr medan kommunfullmäktige och valnämnden i stort sett 

ligger på budgeterat resultat. Centrala medel bedöms ge en samlad budgetavvikelse på 

151,1 mkr främst beroende på bättre skatteintäkter än budgeterat och medel som ej 

behövt fördelasVid avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning, bestämd till 1 % av 

nämnds kommunbidrag eller 20 % av kommunens budgeterade resultat ska nämnden 

informera kommunstyrelsen om detta med redovisning av åtgärder. Undantag med 

anledning av pågående pandemi finns beslutat genom ”tillfälliga riktlinjer för 

ekonomistyrning i Uddevalla kommun” och omfattar vissa verksamhet inom flera 

nämnder och styrelser. Effekter av pandemin har påverkat verksamheten ekonomiskt 

samtidigt som åtgärder från staten ger viss kompensation, i vissa fall direkt till nämnden 

i andra fall centralt till kommunen. Helårsprognosen för kommunen som helhet ger ett 

positivt resultat. För nämnderna är stora delar av underskottet sådant som är undantagna 

åtgärder utifrån de beslutade tillfälliga riktlinjerna för ekonomistyrning. Det innebär att 

kravet på åtgärdsplan enligt ordinarie riktlinjer för ekonomistyrning inte är aktuellt. 

Avvikelserna i respektive nämnds rapportering föranleder inte heller krav på ytterligare 

åtgärder utöver de som redan har vidtagits eller beslutas i respektive nämnd 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-22 

Uddevalla kommuns delårsrapport per 31 augusti 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna delårsrapporten per augusti 2021. 
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Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 229 Dnr KS 2021/00342 

Motion från Jarmo Uusitalo (MP) om biokol för negativa utsläpp 

Sammanfattning 

Jarmo Uusitalo (MP) har inkommit med motion om att kommunstyrelsen ska ge 

kommundirektören, i sin roll som VD för Uddevalla Utvecklings AB, i uppdrag att 

utreda de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för att bygga en 

pyrolysanläggning. Detta i syfte att göra Uddevalla kommuns verksamhet 

koldioxidneutral genom negativa koldioxidutsläpp. 

I motionen beskrivs att då Uddevalla producerar fjärrvärme så finns möjlighet att 

fångaupp CO2 på ett förhållandevis enkelt och billigt sätt genom att när Hovhultsverket 

ska ersättas bygga en anläggning som producerar biokol genom pyrolys. Pyrolys 

innebär förbränning av organiskt material som skogsavfall, sågspån, pellets, slam, 

matavfall etc. utan tillgång till syre. Skillnaden mot en vanlig fjärrvärmeanläggning, 

t.ex. Hovhultsverket, är att man inte förbränner bränslet fullständigt utan stannar 

”halvvägs” och får ut ungefär halva värmemängden. Ett ton biokol motsvarar i princip 

fyra ton CO2-utsläpp.  

Kommunledningskontoret har varit i kontakt med ledningen för Uddevalla Energi AB 

som äger Hovhultsverket. Bolaget kostnadsbedömer en utredning i enlighet med 

motionen till mellan 300-500 tkr initialt. En extern utredare behöver anlitas. Om 

resultatet bedöms intressant för vidare utredning och erforderliga beslut fattas görs en 

förstudie som bedöms kosta ungefär lika mycket som den initiala utredningen. 

Uddevalla Energi är intresserade av minskning av CO2-belastningen i verksamheten 

och bedömer att det tekniskt sett är möjligt att bygga en sådan anläggning som nämns i 

motionen. Det är dock viktigt att det i utredningen görs en marknadsanalys för att utreda 

lönsamheten. 

Minskning av koldioxidbelastningen inom kommunkoncernen är ett viktigt mål som 

framgår bl.a. i miljöpolicyn, i strategiska planens uttalande om fossilfritt Uddevalla 

2030 samt i den kommande energi och klimatplanen. 

Inom kommunledningskontoret finns inte den tekniska kompetens som krävs för 

beställa och bedöma en utredning enligt motionen. Inte heller finns medel avsatta för 

denna typ av utredningar.  

Kommunledningskontoret föreslår att motionen överlämnas till Uddevalla energi AB 

och att bolaget därmed får bedöma förslaget utifrån dess förutsättningar och med 

beaktande av kommunens miljöpolitik.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-01. 

Motion från Jarmo Uusitalo (MP). 
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Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 229 

 

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att överlämna motionen till Uddevalla Energi AB och därmed anse den besvarad.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 230 Dnr KS 2021/00172 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer 
Hasslebäck (UP) om trygghetsskapande åtgärder utmed 
Lelångebanan till Lane Fagerhult 

Sammanfattning 

Kommunen vill öka cyklandet vilket framgår av måldokument som översiktsplan, 

trafik- och parkeringsstrategi, kollektivtrafikplan, cykelplan m.fl. Uddevallapartiets 

önskemål om att skapa bättre förutsättningar för cykling utmed Lelångenbanan är därför 

i linje med kommunens inriktning att det hållbara resandet ska prioritera och utvecklas. 

Mellan Uddevalla och Lane-Fagerhult finns den gamla banvallen från Uddevalla-

Lelångens järnväg som idag utgör väg för gång- och cykling. Från Uddevalla löper 

banvallen norrut via Bjursjön för att korsa väg 172 vid Kopperöd och sedan fortsätta 

parallellt med väg 172 på dess östra sida till Lane Fagerhult. Standarden upp till 

Kopperöd är god efter den upprustning kommunen nyligen genomfört på denna 

delsträcka. Sträckan har ny vägkropp och ny grusbeläggning. Belysning finns från 

Uddevalla till och med Bjursjön, men inte längre då gc-vägen därefter sträcker sig över 

mark som tillhör andra markägare.  

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen pågår ett arbete för att fullfölja upprustningen av 

gc-vägen ända upp till Lane Fagerhult, dvs sträckan Kopperöd-Lane Fagerhult, varför 

Uddevallapartiets önskemål till en del är på väg att uppfyllas. Det bör dock poängteras 

att banvallen går över privat mark varför markägarnas medgivande är nödvändiga för att 

åtgärder ska kunna genomföras. Belysningsfrågan är mer komplicerad och kommunens 

nuvarande inriktning är att inte göra investeringar i anläggningar på icke kommunal 

mark. Då frågan är av principiell natur bör ett politiskt ställningstagande föregå en 

eventuell förändring av denna inriktning. 

 

Beträffande gc-vägens korsning av väg 172 bör denna hanteras inom ramen för 

samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med upprustning av delsträckan. Länsvägen har 

idag fartkamera och varningsskyltar för korsande cykelväg vid den aktuella platsen och 

gc-vägen är försedd med staket som förhindrar direkt utfart på väg 172.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-01. 

Motion (UP) om trygghetsskapande åtgärder utmed Lelångenbanan 2021-03-08. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 

att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse och 

samhällsbyggnadsförvaltningens redan pågående arbete i ärendet anse motionen 

besvarad och  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 230 
 

att frågan om ekonomiska resurser för utveckling av gc-vägar och dess standard 

behandlas inom ramen för ordinarie budgetprocess. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 231 Dnr KS 2021/00270 

Revidering av Riktlinjer för tillämpning av heltid som norm 
inom kommunals avtalsområde på socialtjänsten i Uddevalla 

Sammanfattning 

Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som initierats av SKR och Kommunal mellan åren 

2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens 

kvinnodominerade verksamheter. Att fler arbetar heltid innebär att den kompetens som 

redan finns tas tillvara på ett bättre sätt. Om en större andel av de anställda arbetar 

heltid, behöver inte lika många nya medarbetare rekryteras. När fler arbetar heltid 

skapas bättre förutsättningar för kontinuitet och kvalitet i verksamheten. Heltidsresan är 

en betydelsefull del i ett strategiskt kompetensförsörjningsperspektiv. För att 

heltidsarbete ska bli norm krävs en grundläggande förändring av verksamhetens 

organisering. En genomlysning av verksamheten med målet att undanröja 

organisatoriska hinder. Att göra heltidsarbete till norm inom välfärdens 

kvinnodominerade verksamheter är sannolikt den viktigaste jämställdhetsinsatsen som 

kan göras på svensk arbetsmarknad och bidrar till att nå globala målen 2030 för 

jämställdhet. 

Kommunfullmäktige antog 8 maj 2019 riktlinjer för tillämpning av heltid som norm 

inom Kommunals område på socialtjänsten i Uddevalla kommun. Nya förslaget innebär 

att hela kommunen omfattas av heltid som norm ett led i den långsiktiga 

kompetensförsörjningen.  

I samband med antagande av nya riktlinjer för heltid som norm avslås socialnämndens 

begäran dnr KS 2020/456 att revidera riktlinjer för tillämpning av heltid som norm inom 

kommunals avtalsområde på socialtjänsten i Uddevalla. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll, 2021-09-01 § 31 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-07-01. 

MBL protokoll 2021-06-08. 

Central Samverkan protokoll 2021-06-08. 

Riktlinjer som norm inom socialtjänsten i Uddevalla kommun antagen 2019-05-08. 

Författningssamlingen, förslag till riktlinjer för tillämpning som heltid som norm inom 

Uddevalla kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Riktlinjer för tillämpning av heltid som norm i Uddevalla kommun, samt 

att i samband med antagande av nya riktlinjer för heltid som norm upphör Riktlinjer för 

tillämpning av heltid som norm inom kommunals avtalsområde på socialtjänsten i 

Uddevalla.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 231 

Protokollsanteckning 

David Höglund Velasquez (V) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) lämnar följande 

anteckning till protokollet. 

 

Rätten till heltid är en av Vänsterpartiets viktigaste frågor. I de tidigare riktlinjerna 

framgick det dock tydligare att anställda har rätt att välja deltid om de så önskar. Vi 

önskar därför understryka att ”Rätt till heltid, möjlighet till deltid” även skall gälla 

framgent. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 232 Dnr KS 2020/00613 

Arvodesberedningens översyn av Riktlinjer för ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda 

Sammanfattning 

Arvodesberedningen inrättades av kommunstyrelsen i maj 2019 för att göra en översyn 

av Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Beredningen har bestått av 

en ledamot för varje parti representerat i kommunfullmäktige. 

En slutrapport över beredningens arbete har tagits fram med förslag om förtydliganden 

och förändringar i dokumentet Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda, 

innebärande bl.a. att arvodet för gruppledare i kommunfullmäktige ska ändras från 25 % 

till 17,5 %, att Uddevalla kommun ska gå över till OPF-KL enligt rekommendation från 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och att ersättningar enligt riktlinjerna 

avseende kommunala bolag ska utbetalas av Uddevalla kommun och faktureras 

respektive bolag.  

Vad gäller övergång till OPF-KL behöver nuvarande försäkringslösning avvecklas 

vilket gör att det i nuläget inte kan fastställas en tidpunkt för övergången. 

Arvodesberedningen har uppmärksammat att det finns ett inaktuellt styrdokument, 

pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun, från 2010 som bör 

upphävas. 

Förutom detta har beredningen tagit fram förslag till tillämpningsanvisningar för 

beräkning av fast arvode som personalutskottet fastställt. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll, 2021-09-01 § 32 

Arvodesberedningens protokoll 021-08-27 § 8 

Arvodesberedningens slutrapport 2021-08-27. 

Förslag till reviderade riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda 2021-08-

27. 

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OFP-KL 18). 

Utkast till tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL 18 för förtroendevalda i 

Uddevalla kommun. 

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun 13 oktober 2010. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-29 § 140. 

Yrkanden 

David Höglund Velasquez (V): Att i första hand avskaffa gruppledararvodet, i andra 

hand att ersättningen ska vara så låg som möjligt. 

 

Mikael Staxäng (M): tilläggsyrkande enligt följande: att uppdra åt arvodesberedningen 

att utreda de kommunala bolagens arvodesnivåer. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 232 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen 

bifalla det. Ordförande ställer därefter proposition på gruppledararvodet enligt förslaget 

i handlingarna mot David Höglund Velasquez (V) avslagsyrkande och finner 

kommunstyrelsen bifalla det förstnämnda. Ordförande ställer slutligen proposition på 

Mikael Staxängs (M) tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta arvodesberedningens förslag till reviderade riktlinjer för ekonomisk ersättning 

till förtroendevalda, 

att revideringen ska gälla med verkan enligt följande: 

 De förändringar som rör förtroendevaldas pension och övergång till OPF-KL 

ska träda i kraft vid den tidpunkt som kommunstyrelsens personalutskott 

beslutar, 

 Övriga förändringar ska träda i kraft 2022-01-01. 

att uppdra åt personalutskottet att fastställa tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL 

för Uddevalla kommun, 

att upphäva styrdokumentet Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla 

kommun antaget 13 oktober 2010, samt 

att Uddevalla kommun, från och med 2022-01-01, ska ombesörja utbetalning av 

ekonomisk ersättning för förtroendevalda i kommunala bolag som omfattas av 

riktlinjerna. Kommunen ska därefter fakturera respektive bolag.  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra åt arvodesberedningen att utreda de kommunala bolagens arvodesnivåer 

Deltar ej i beslut 
Kristdmeokrataternas och Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i 

beslutet.  

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) och David Sahlsten (KD) lämnar följande anteckning till 

protokollet. 

 

Istället för att söka en partiöverskridande överenskommelse, som kan sträcka sig över 

mandatperioderna, har majoritetspartierna valt att träffa en överenskommelse bakom 

lyckta dörrar. Då så är fallet ser vi ingen anledning till att delta i beslutet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 233 Dnr KS 2021/00462 

Försäljning av Högås-Torp 1:10, Rotviksbro äldreboende och 
förskolan Kreatören 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har under inledningen av 2020, på uppdrag av den politiska 

majoriteten, tagit fram ett förslag till samverkansavtal med Hemsö AB om 

samhällsfastigheter, det vill säga fastigheter som används till skattefinansierad 

verksamhet och som är specifikt anpassade för samhällsservice. Bakgrunden till 

förslaget är de stora investeringsbehov som finns i kommunen både vad gäller 

om/tillbyggnad och nybyggnad av verksamhetslokaler så som exempelvis skolor och 

förskolor. Hemsö ska bidra genom att långsiktigt äga, utveckla, förvalta och investera i 

fastigheter och lokaler för samhällsservice.  

Som en del av implementeringen av samverkansavtalet föreslås Hemsö Fastighets AB 

förvärva kommunens fastighet Högås-Torp 1:10 med syfte att förvalta det befintliga 

äldreboendet och den befintliga förskolan Kreatören. Hemsö kommer även genomföra 

en tillbyggnad på äldreboendet med syfte att skapa ytterligare 20 platser. Kommunen 

kommer i samband med försäljningen ingå ett hyresavtal med Hemsö för att fortsatt 

kunna nyttja både äldreboendet och förskolan.  

Köpeskillingen grundar sig på utförda värderingar och har efter diskussionerna parterna 

emellan landat på den föreslagna köpeskillingen om 123 000 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-09 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-09  

Kartbilaga, 2021-07-09  

Fastighetsutdrag, 2021-07-09  

Köpeavtal, signerat av Hemsö, 2021-07-02 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-17 

Samverkansavtal mellan Uddevalla kommun och Hemsö AB, 2020-02-20 

Yrkanden 

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

 

Martin Pettersson (SD) och David Sahlsten (KD): Avslag på förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Pettersson (SD) 

m.fl. avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 233 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna försäljningen av fastigheten Högås-Torp 1:10, i enlighet med upprättat 

köpeavtal, för en överenskommen köpeskilling om 123 000 000 kronor. 

Deltar ej i beslut 
David Höglund Velasquez (V) avstår från att delta i beslutet. 

Reservation 

Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet 

med följande motivering. 

 

Efter det att kommunen försålt de egna fastigheterna och det bokförda värdet reglerats 

kvarstår en förtjänst som täcker det första året i ett 20 år långt hyresavtal. Den 

sammantagna bedömningen är således att detta är en dålig affär varpå kommunen bör 

tillgripande det mellanvarande avtalets möjlighet att inte arbeta vidare med dessa 

specifika objekt. 

Protokollsanteckning 

Jarmo Uusitalo (MP) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Miljöpartiet anser att det är klokast att kommun själv äger sina samhällsfastigheter, 

men i och med att denna försäljning ingår i ett större avtal som vi tidigare accepterat, 

så accepterar vi försäljningen i detta fall. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 234 Dnr KS 2021/00446 

Hyreskontrakt för förskolan Kreatören, 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 förskolan Kreatören.  

Förskolan Kreatören som Uddevalla kommun kommer att hyra är 1528 kvm i två plan, 

och är dimensionerad för 120 barn. Hyreskostnad: 2 139 200 kr. 

Hyreskontraktet inkluderas av särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 

ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd.  

Hyreskostnaden för befintliga byggnader är angiven i Hyreskontraktet. 

Hyresperioden är satt från 2022-01-05 - - 2042-01-04, med en förlängning om 5 år, om 

inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. 

Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, 

ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA. 

I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, 

skick och användning. Tillträdesdagen är planerad till 2022-01-05.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-09 

Förtydligande till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Bilaga B1 Hyreskontrakt, Kreatören signerat av Hemsö 

Bilaga B2 Särskilda bestämmelser 

Bilaga B3.1Ritning plan 1 

Bilaga B3.2 Ritning plan 2 

Bilaga B4 Gränsdragningslista Skola 

Bilaga B5 Gränsdragningslista SBA 

Yrkanden 

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

 

Martin Pettersson (SD) och David Sahlsten (KD): Avslag på förslaget i handlingarna. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Pettersson (SD) 

m.fl. avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 234 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Kreatörens hyreskontrakt med inkluderade bilagor. 

att godkänna hyreskontraktets årskostnad: 2 139 200 kr 

Deltar ej i beslut 
David Höglund Velasquez (V) avstår från att delta i beslutet. 

Reservation 

Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet 

med följande motivering. 

 

Efter det att kommunen försålt de egna fastigheterna och det bokförda värdet reglerats 

kvarstår en förtjänst som täcker det första året i ett 20 år långt hyresavtal. Den 

sammantagna bedömningen är således att detta är en dålig affär varpå kommunen bör 

tillgripande det mellanvarande avtalets möjlighet att inte arbeta vidare med dessa 

specifika objekt. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 235 Dnr KS 2021/00445 

Hyreskontrakt för Rotviksbro äldreboende, 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 äldreboendet Rotviksbro. 

Äldreboendet Rotviksbro som Uddevalla kommun kommer att hyra är 3252 kvm i två 

plan, och är dimensionerad för 40 boenderum. Hyreskostnad gällande för befintliga 

byggnader: 4 552 800 kr. 

Tillbyggnaderna på Rotviksbro som Uddevalla kommun kommer att hyra är 2030 kvm i 

två plan och är dimensionerad för 20 boenderum, hemtjänstlokal och byggnad för 

reservaggregat för el.  

Hyreskostnad för tre tillbyggnader beräknas till 4 770 500 kr i hyrestrappan, se bilaga 

A1.1. Snittpriset är 1683 kr/kvm för både befintliga och nya byggnader. 

Hyreskontraktet kommer ligga till grund för hyresnivån för tillbyggnaderna som skall 

byggas. Avsteg har gjorts från samverkansavtalet och i stället regleras samtliga 

kostnader utifrån en förut bestämd projektbudget. Hyrestrappan och dess belopp är 

Hemsös tidiga bedömning och målsättning för hyresnivån.  

Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när entreprenad-

kostnaden är upphandlad enligt LOU och tillkommande ÄTOR är definierade. 

Kommunstyrelsen godkänner och fattar beslut om tilläggsavtalen i senare skede.  

Hyresperioden är satt från 2022-01-01 - - 2041-12-31, med en förlängning om 5 år, om 

inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. 

Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, 

ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförande för 

tillbyggnaderna. Projektgenomförande bilagan reglerar hur kommunen och Hemsö skall 

samarbeta under upphandlingen, projekteringen och byggnationen. I hyreskontraktet 

finns särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående ansvarsfördelningen 

mellan Hyresgäst och Hyresvärd. I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, 

omfattning, iordningställande, skick och användning. Tillträdesdagen är planerad till 

2022-01-01. Totalentreprenaden skall upphandlas enligt LOU, det är således kommunen 

som värderar inkomna anbud och undertecknar tilldelningskontrakt tillsammans med 

entreprenör. Upphandlingsförfarandet görs i nära samarbete med Hemsö. 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 235 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-09 

Förtydligande till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Bilaga A1, Hyreskontrakt, Rotviksbro signerat av Hemsö 

Bilaga A1.1 Hyrestrappan 

Bilaga A2 Särskilda bestämmelser 

Bilaga A3.1 Ritning plan 1 

Bilaga A3.2 Ritning plan 2 

Bilaga A4 Gränsdragningslista Äldreboende 

Bilaga A5 Gränsdragningslista SBA 

Bilaga A6 Projektgenomförande – Tillbyggnader 

Yrkanden 

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

 

Martin Pettersson (SD) och David Sahlsten (KD): Avslag på förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD) 

m.fl. avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Hyreskontraktet med inkluderade bilagor. 

att godkänna hyreskostnaden för befintliga byggnader: 4 552 800 kr. 

att Cecilia Friberg godkänns som kommunens ombud. 

Deltar ej i beslut 
David Höglund Velasquez (V) avstår från att delta i beslutet. 

Reservation 

Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet 

med följande motivering. 

 

Efter det att kommunen försålt de egna fastigheterna och det bokförda värdet reglerats 

kvarstår en förtjänst som täcker det första året i ett 20 år långt hyresavtal. Den 

sammantagna bedömningen är således att detta är en dålig affär varpå kommunen bör 

tillgripande det mellanvarande avtalets möjlighet att inte arbeta vidare med dessa 

specifika objekt. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 236 Dnr KS 2021/00365 

Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av 
Rimnersvallen, svar på återremiss 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige behandlade 2021-09-08 ärendet renovering, tillgänglighets-

anpassning och standardhöjning av Rimnersvallen. Kommunstyrelsens förslag 

omfattade bland annat reinvesteringar i läktare, åtgärder av löparbanor och fotbollsplan 

samt att tillgänglighetsanpassa anläggningen. Arenan ska uppfylla standarden för både 

Superettan i fotboll, senior-SM i friidrott samt vara fullgod för paraidrott. 

Kommunstyrelsen förordade ett alternativ 2, som omfattar 240 mkr varav 205 mkr är 

investering. 

 

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet i syfte att koppla ett 

helhetsgrepp om Rimnersområdets utveckling med tillhörande kostnadsbedömningar 

och prioriteringsordning. 

 

Uppdraget om Rimnersområdets utveckling finns i fullmäktiges flerårsplan, men har 

framkommit i olika styrande dokument under en längre tid. Styrgruppen för 

stadsutvecklingsprojektet ”Utveckling av Rimnersområdet” fastställde 2020-05-12 ett 

projektdirektiv och sedan dess har arbetet med projektet pågått. 

 

Projektets geografiska avgränsning innefattar inte västra Rimnersområdet 

(Rimnersvallen, Rimnershallen och Rimnersbadet) då det inte finns några uppdrag att 

titta på möjligheten att flytta dessa anläggningar. 

 

Syftet från projektdirektivet är att ett utvecklat Rimnersområde ska  

• vara ett attraktivt sport- och idrottscentrum som möjliggör gemenskap, 

välmående, motion, undervisning, träning och tävling  

• ha ett brett utbud av anläggningar, hallar, lokaler och planer för olika sporter 

som erbjuder liv och rörelse för alla samt mötesplatser och närhet mellan olika 

intressen 

• vara en besöksanledning och en självklar destination i Uddevalla för alla som 

vill ha roligt, må bra och utvecklas i sitt idrottande 

 

Arbetsprocessen ser i grova drag ut enligt följande: Behovsanalys – Förstudie – 

Detaljplan. I nuläget befinner sig projektet i slutdelen av behovsanalysen. Förstudien 

bedöms i bästa fall kunna vara klar under 2022 och en detaljplan bedöms i bästa fall 

kunna vinna laga kraft under 2025. Det finns dock stora osäkerheter om tiderna kan 

hållas då det finns flera utmaningar i projektet som t.ex. skytteområdet. Det finns en risk 

att det kan dröja 5-10 år innan en ny detaljplan för området har vunnit laga kraft och de 

första anläggningarna i området kan byggas. 

 

Exempel på saker som har gjorts i projektet är arkeologisk utredning, en första 

trafikutredning, beställning av markförläggning av kraftledningar, löpande dialog med 

skytteföreningarna i området, tagit fram en handlingsplan för det fortsatta  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 236 
 

utredningsarbetet med skytteområdet, förenings-, organisations- och medborgardialog 

m.m. I medborgardialogens enkät inkom nära 300 svar och i förenings- och 

organisationsdialogen inkom c:a 60 svar.  

 

Just nu pågår arbetet med att föreslå prioriterade behov utifrån inkommet material från 

dialogerna, styrande kommunala dokument, forskning och utveckling, trender, LOK- 

stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd) m.m. En upphandling av landskapsarkitekt är gjord 

för upprättande av gestaltningsförslag utifrån de identifierade behoven. Projektet har 

även gjort en omvärldsbevakning och har identifierat ett antal intressanta anläggningar i 

landet där kunskapsinhämtning och studiebesök börjar ske under hösten/vintern 2021. 

 

Rimnersvallen är i behov av renovering tämligen omgående för att kunna nyttjas till sin 

fulla kapacitet avseende fotboll och friidrott, både för träning, tävling och matchspel. 

 

Med tanke på Rimnersvallens skick och med ovanstående redogörelse av projektet 

”Utveckling av Rimnersområdet” och dess tidplan anses det inte möjligt eller lämpligt 

att Rimnersvallens renovering kan invänta projektets färdigställande. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-13. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-08 § 167. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-25 § 202 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-06-02 § 118. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20. 

Lokalprogram 2021-01-21. 

Behovsanalys 2021-01-18. 

Ritningar arbetsmapp arbetsmaterial PE Arkitektur 2021-05-04. 

 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) och David Sahlsten (KD: att återremittera ärendet med syfte att 

koppla ett helhetsgrepp om Rimnersområdets utveckling med tillhörande 

kostnadsbedömningar och prioriteringsordning, samt att i andra hand avslå förslaget i 

handlingarna. 

 

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till Martin Petterssons (SD) återremissyrkande.   

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag eller återremittera det och 

finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer därefter 

proposition på förslaget i handlingarna mot att avslå detsamma och finner 

kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 236 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av Rimnersvallen ska 

ske enligt alternativ 2 samt utförande av fas 1 i projektet (projektering), 

att kommunstyrelsen ska fatta beslut om entreprenadavtal vid partneringprocessens 

övergång till fas 2 (detaljprojektering och produktion), såvida kalkylen inte visar på 

kostnader överstigande kostnadsramen med 10 procent.  

Reservation 

Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för det egna yrkandet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 237 Dnr KS 2021/00060 

Kultur och fritidsnämndens begäran om utökade medel för 
iordningställande av nya omklädningsrum på Bodele 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen tog beslut i januari 2021 om en investeringsram om 2,4 mkr för 

upprustning av omklädningsrum på Bodele. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en 

besiktning av befintliga byggnader vilka visade sig vara i sämre skick än befarat och 

samtliga sex omklädningsrum är uttjänta. Kalkylen som låg till grund för beslutet i 

januari avsåg begagnade moduler som ej uppfyllde tillgänglighetskraven. En uppdaterad 

kalkyl baserad på nyproducerade, tillgänglighetsanpassade moduler ger en kostnad på 

ca 4,4 mkr samt ca 0,4 mkr för markarbete för att kunna etablera dessa, vilket ger en 

totalkostnad för moduler på 4,7 mkr. En nybyggnation av en husbyggnad på varmgrund 

för motsvarande behov är mer ekonomiskt avseende drift och underhåll. Kultur- och 

fritidsnämnden föreslår att uppföra en stadigvarande byggnad med sex nya 

omklädningsrum, omklädning för domare som tillika är tillgänglighetsanpassat, tre 

publika toaletter varav en är tillgänglighetsanpassad till en totalkostnad av 5,7 mkr.  

Vintertid används fälten till skidspår och två av omklädningsrummen vinterbonas och 

skulle vara möjliga att använda även vintertid. Denna åtgärd är en standardhöjning 

gentemot tidigare förslag och utgör en mindre summa av totalkostnaden. För att 

finansiera de ökande kostnaderna önskar kultur- och fritidsnämnden en utökning av 

investeringsramen med 3,3 mkr. Beslutade medel för investering och driftmedel för 

Bodele behöver ökas för 2022, från 2,4 mkr till 5,7 mkr för investering. Som en 

konsekvens av ökad investering behöver ökade driftskostnader finansieras med 450 tkr. 

Finansieringen av ökningen av investeringen föreslås ske med ökning av 

investeringsbudgeten och finansieringen av driftskonster föreslås ske med motsvarande 

minskning av årets resultat. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-15. 

Kultur – och fritidsnämndens protokollsutdrag 2021-09-01 § 132. 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-17. 

Bygglovsunderlag 2021-05-20.  

Kalkyl Bodele nybyggnad, 2021-05-20. 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-01-27 § 16. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att öka investeringsbudgeten med 3,3 mkr till totalt 5,7 mkr för 2022, 

 

att kultur och fritidsnämndens driftskostnader om totalt 450 tkr finansieras utöver 

budget och belastar 2022 års resultat.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 238 Dnr KS 2021/00366 

Hållbart friluftsliv - Uddevalla kommuns Friluftsplan 2030 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2020–2022 uppdrag att ta fram en 

övergripande plan ”hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun”. Enligt 

uppdragsbeskrivningen förväntades planen ta sin utgångspunkt i de tio nationella målen 

för friluftsliv, och syfta till att förtydliga det kommunala friluftslivsarbetet, för att skapa 

goda förutsättningar för det samordnade arbetet med friluftsfrågorna. Den övergripande 

planen ska vara vägledande för, och samordna, de kommunala friluftsinsatserna. Likaså 

ska ansvarsfördelningen mellan nämnder klargöras och strukturer/organisationsplan 

som kvalitetssäkrar arbetet på lång sikt föreslås.  

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2021-02-03 § 29 att anta remissutgåvan av 

Hållbart Friluftsliv - Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 och att sända denna på 

remiss till övriga nämnder samt relevanta föreningar och organisationer som berörs av 

det kommunala friluftslivets utveckling. Planen har därefter bearbetats av kultur och 

fritidsförvaltningen, utifrån de remissvar som inkom.   

Kommunledningskontoret föreslog endast mindre ändringar på remissutgåvan. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-14 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-20 

Hållbart friluftsliv – Uddevalla kommuns Friluftsplan 2030 

Sammanställning av remissvar, Hållbart friluftsliv, 2021-05-28 

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L): Bifall till första beslutssatsen och avslag till den andra och 

tredje beslutssatsen i förslaget i handlingarna. 

 

David Höglund Velasquez (V): Bifall till Monica Bang Lindbergs (L) yrkande.  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Monica Bang Lindbergs (L) yrkande och finner 

kommunstyrelsen bifalla det.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Hållbart Friluftsliv- Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 del I antas i sin helhet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 239 Dnr KS 2021/00013 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte 
avgjorts den 31 augusti 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 2021-08-31 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 31 augusti 2021 fanns 20 ej avgjorda 

motioner varav fem är äldre än ett år samt fem medborgarförslag som är äldre än ett år. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-01 

Förteckning över ej avgjorda medborgarförslag, 2021-08-31 

Förteckning över ej avgjorda motioner, 2021-08-31 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna redovisningen. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 240 Dnr KS 2021/00454 

Uddevalla Kommuns klimatlöften inför 2022 

Sammanfattning 

Kommunernas klimatlöften är en del av den regionala kraftsamlingen ”Klimat 2030 – 

Västra Götaland ställer om” som drivs av Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen. Klimat 2030 är den klimatmässiga delen i Länsstyrelsens 

miljömålsarbete. Klimat 2030 är också en av många samverkansplattformar som ska 

bidra till genomförandet av den nya regionala utvecklingsstrategin VG2030.   

Syftet med klimatlöftena är att öka takten för att det ska vara möjligt att nå målet om en 

fossiloberoende region 2030.  

För ett år sedan bjöds kommunen in anta klimatlöften i satsningen Kommunernas 

klimatlöften 2021 och då antog kommunen elva klimatlöften som just nu håller att 

genomföras. Nu bjuds kommunen in att anta nya klimatlöften för genomförande under 

2022. 

Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och som 

kan ge stor utsläppsminskning. Kommunen väljer först hur många och vilka 

klimatlöften som antas och som sedan genomförs under 2022. Den 15 december 2021 

kommer kommunstyrelsens ordförande att bjudas in till Vara konserthus för att 

överlämna Uddevalla kommuns klimatlöften till landshövding och regionstyrelsens 

ordförande samt kolleger från andra kommuner. I slutet av 2022 följs arbetet upp. 

Förslag är att kommunen antar 10 utav 20 klimatlöften som bedöms kunna genomföras 

under 2022:  

1. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar. 

2. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal 

3. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 

upphandlingar. 

4. Vi minskar inköp av fossilbaserade engångsprodukter 

5. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål. 

6. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål 

7. Vi bygger i trä 

8. Vi installerar solenergi 

9. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation 

10. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-30 

Inbjudan från landshövdingen och regionstyrelsens ordförande 

Beskrivning av kommunernas klimatlöften inför 2022 

20 klimatlöften inför 2022 

Svarsformulär Kommunernas klimatlöften 2022 Uddevalla kommun 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 240 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C), Jarmo Uusitalo (MP) och David Höglund Velasquez (V): Bifall 

till förslaget i handlingarna samt följande tillägg: att klimatlöfte nr 1, Vi har en laddplan 

för kommunen ska läggas till i listan över Uddevalla kommuns klimatlöften 

 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Camilla Johanssons (C) 

m.fl. tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla det.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta de 11 klimatlöften som bedöms kunna genomföras under 2022. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 241 Dnr KS 2018/00350 

Utredning av möjligheterna till ställplats för campingfordon vid 
Skeppsviken, förslag att avsluta uppdraget 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2018 att uppdra åt kommundirektören att slutföra en 

utredning om ställplats i Skeppsviken som samhällsbyggnadsnämnden påbörjat och som 

tillkom med anledning av en motion i kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret 

har bl.a. initialt avvaktat aktivitetsparkens påverkan på bl.a. parkeringsbehov, undersökt 

användning och behov avseende nuvarande ställplats vid Museigatan samt 

samordningsmöjligheter med nuvarande gästhamnsfaciliteter.   

 

Parallellt med detta uppdrag har samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat med frågan 

vilket lett fram till det i flerårsplan 2022-2024 avsatts en investeringsram om 5 mkr år 

2022 för ”ställplats Bodele” med samhällsbyggnadsnämnden som beställare. Med 

hänvisning till detta föreslås kommundirektörens uppdrag avslutas.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-21. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-066-20 § 161. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avsluta uppdraget.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 242 Dnr KS 2020/00624 

Uppföljning av initiativ om idéburen offentlig samverkan, IOS   

Sammanfattning 

Under hösten 2020 kunde idéburna organisationer söka idéburen offentlig samverkan 

med Uddevalla kommun kring insatser som syftade till att möta behov som uppstått i 

samhället och i kommunbefolkningen till följd av coronapandemin. Kommunstyrelsen 

fattade beslut om att ingå idéburen offentlig samverkan med: Agapes vänner, Noras 

Akutboende, Bohusläns museum, Fröken Folkes fik, Studieförbundet Vuxenskolan- PÅ 

väg, ABF-Ung i sinnet. Gemensamt för dessa sex initiativ var att de på ett tydligt sätt 

syftade till att möta och mildra konsekvenser till följd av corona hos särskilt utsatta 

målgrupper samt att det finns en samverkan kring innehållet i projekten med Uddevalla 

kommun. Två av initiativen innebar tillfälliga utvecklingar av redan befintliga Idéburna 

Offentliga Partnerskap (IOP) för att möta/lindra konsekvenserna av pandemin kopplat 

till målgrupperna i de befintliga IOP:erna. 

I direkt anslutning till besluten om fördelning av medel skärptes restriktionerna kopplat 

till pandemin och projekten tvingades omgående till vissa anpassningar. 

Anpassningarna har i några fall inneburit en viss förändring i innehållet i projekten, 

vilka har stämts av med kommunens kontaktpersoner i samverkan under projektens 

gång.  

Projekttiden har nu löpt ut och samverkansparterna har inkommit med uppföljningar. 

Samverkansformen IOS möjliggjorde, vid denna tid, gemensamt lärande, utveckling av 

samverkan samt till konkret verksamhet som minskade smittspridning och mildrade 

konsekvenserna av corona i särskilt sårbara och utsatta målgrupper. Flera idéburna 

aktörer har utryckt uppskattning kring möjlighet till mindre och snabba samarbeten som 

uppstår till följd av specifika behov och händelser. Synpunkter har framkommit 

avseende information om bedömningskriterier och beslutsprocess. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-07-05. 

Uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från Agapes Vänner i Uddevalla, 

Munkedal och Tanum. 

Uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från ABF Fyrbodal. 

Uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från Stiftelsen Bohusläns Museum. 

Uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från Fröken Folkes Fik. 

Uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från Studieförbundet Vuxenskolan 

Väst. 

Bilaga tillhörande uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst. 

Uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från Saronhuset. 

Utvärdering tillhörande uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från 

Saronhuset. 

Statistik tillhörande uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från 

Saronhuset. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 242 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna uppföljningen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 244 Dnr KS 2021/00304 

Samråd från Länsstyrelsen om riskhanteringsplan för 
Uddevalla enligt översvämningsdirektivet  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun delar länsstyrelsens bild av att det mesta av det som framgår i 

förslaget är känt sedan tidigare och att Uddevalla kommun redan arbetar med att minska 

risker av översvämning. Det är bra att konkretisera åtgärder på planens vis, prioritera, 

tidsätta och ansvars sätta dem så att målen och åtgärderna blir mät- och 

uppföljningsbara. Uddevalla kommun delar länsstyrelsens bild av att de föreslagna 

åtgärderna bör genomföras för att värna människors hälsa, miljön, kulturarvet och 

ekonomisk verksamhet. Vi ser också att de åtgärder som kommunen har, eller delar 

ansvaret för, är genomförbara inom den kommande arbetscykeln och ser att kommunen 

fortsätter att prioritera översvämningsarbetet då det för Uddevallas del är och kommer 

fortsätta vara mycket omfattande. Det ses som avgörande att kommunen jobbar 

strategiskt med klimatanpassning genom till exempel en samordnande funktion i 

kommunen. Vikten av strategisk samordning lyfts även i den regionala planen för 

klimatanpassning som länsstyrelsen tagit fram för åren 2021–2023. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-29 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2021-08-19 § 323 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-01 

Missiv samråd riskhanteringsplan för Uddevalla inkommen 2021-04-29 

Samrådsunderlag - Uddevalla riskhanteringsplan inkommen 2021-04-29 

Samrådsunderlag Bilaga 2 Mål- och åtgärdstabell Uddevalla inkommen 2021-04-29 

Samrådsunderlag – Uddevalla miljökonsekvensbeskrivning inkommen 2021-04-29 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att tillstyrka riskhanteringsplanen enligt översvämningsdirektivet. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 245 Dnr KS 2021/00428 

Remiss från Energimarknadsinspektionen angående 
koncessionsärende 2020-102295, luftledning från Skogen till 
Kolhättan 

Sammanfattning 

E.ON Energidistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om 

tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). 

Ansökan avser en Luftledning från Skogen till Kolhättan i Uddevalla kommun i Västra 

Götalands län. Den ska drivas med 45 kV (nominell spänning) och konstrueras för 52 

kV (konstruktionsspänning). Det är Ei som avgör om ledningen ska få fortsatt tillstånd. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-30 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att inget erinra. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 246 Dnr KS 2020/00718 

Justering av kommunbidrag 2021 

Sammanfattning 

Nämndernas kommunbidrag för 2021 behöver justeras på grund av nya löneavtal samt 

fördelning av extra generella statsbidrag. Justering görs för att nämnderna ska ha en 

överensstämmelse mellan faktiska kostnader och kommunbidrag.        

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-07. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 att nämnderna tillförs kommunbidrag om 20 503 tkr för ökade personalkostnader till 

följd av nya löneavtal för 2021, 

att barn- och utbildningsnämnden tillförs kommunbidrag om 1 399 tkr avs. extra 

statsbidrag till skolan, 

 

att socialnämnden tillförs kommunbidrag om 170 tkr avs. insatser för våldsutövare,  

att finansiering sker genom pris-och lönereserven samt reserv för riktade statsbidrag. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 247 Dnr KS 2021/00486 

Justering av kommunbidrag 2022 

Sammanfattning 

Nämndernas kommunbidrag för 2022 behöver justeras på grund av nya löneavtal samt 

fördelning av extra generella statsbidrag. Justering görs för att nämnderna ska ha en 

överensstämmelse mellan faktiska kostnader och kommunbidrag.        

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-07.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att nämnderna tillförs kommunbidrag om 32 664 tkr för ökade personalkostnader till 

följd av nya löneavtal för 2020, 

  

att nämnderna tillförs kommunbidrag om 20 100 tkr för ökade personalkostnader till 

följd av nya löneavtal för 2021, 

  

att socialnämnden tillförs kommunbidrag om 340 tkr avs. insatser för våldsutövare,  

  

att finansiering sker genom pris-och lönereserven samt reserv för riktade statsbidrag. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 248 Dnr KS 2021/00383 

Västtrafiks upphandling av trafiktjänster i Uddevalla  

Sammanfattning 

Nuvarande avtal för tätortstrafik och landsbygdstrafik i Uddevalla löper ut i juni 2024 

och ska därför upphandlas på nytt av Västtrafik. Västtrafik har därför ställt frågan om 

kommunen även i fortsättningen önskar skoltrafik genom Västtrafik och, om detta är 

aktuellt, skoltrafiken ska vara öppen för allmänheten eller endast omfatta skolskjuts för 

grundskolans elever (stängd skoltrafik). 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-07-23. 

Förstudierapport, underlag för beslut om skoltrafiken i Uddevalla kommun 2021-05-26. 

Barn- och utbildningsnämnden, protokoll 2021-06-11. 

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L) yrkar enligt följande: Att meddela Västtrafik AB att 

kommunen önskar att Västtrafik upphandlar skoltrafik för kommunens räkning 

förestående upphandling med trafikstart 2024. I första hand bör upphandlingen omfatta 

3 år, 

 

Att skoltrafiken i Uddevalla Kommun ska hållas öppen för allmänresenärer, 

 

Att optimera upphandlad trafik utifrån kommunens önskade parametrar och därmed 

uppdra åt kommunledningskontoret att upphandla extern kompetens, 

 

Att förhandlingar ska inledas med Västtrafik och Västra Götalandsregionen i syfte att få 

likvärdig kostnad för kollektivtrafik. 

 

David Sahlsten (KD) och Martin Pettersson (SD): Bifall till Monica Bang Lindbergs (L) 

yrkande.  

 

Christer Hasslebäck (UP): att tacka nej till att upphandla skoltrafik via Västrafik AB. 

 

Jarmo Uusitalo (MP): att kommunen direktupphandlar skoltrafiken direkt via Uddevalla 

Omnibus AB. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på de framställda yrkandena och finner kommunstyrelsen 

bifalla Monica Bang Lindbergs (L) yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att meddela Västtrafik AB att kommunen önskar att Västtrafik upphandlar skoltrafik för 

kommunens räkning förestående upphandling med trafikstart 2024. I första hand bör 

upphandlingen omfatta 3 år, 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 248 

att skoltrafiken i Uddevalla Kommun ska hållas öppen för allmänresenärer, 

 

att optimera upphandlad trafik utifrån kommunens önskade parametrar och därmed 

uppdra åt kommunledningskontoret att upphandla extern kompetens, 

 

att förhandlingar ska inledas med Västtrafik och Västra Götalandsregionen i syfte att få 

likvärdig kostnad för kollektivtrafik. 

Reservation 
Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 
Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun skulle kunna överväga att omorganisera 

verksamheten i Uddevalla Omnibuss så att sådan verksamhet som idag bedrivs på 

uppdrag av BIVAB eller Västtrafik, såsom stadstrafiken i Uddevalla, istället bedrivs i 

ett annat koncernbolag, eller bolag som kommunen utövar kontroll över. 

Uddevalla kommun skulle då, förutsatt att kommunen fattar beslut om att på egen hand 

ombesörja kommunens anropsstyrda trafik, skolbusstrafik och flexlinjetrafik, kunna 

begränsa Uddevalla Omnibuss verksamhet till att endast omfatta anropsstyrd trafik, 

skolbusstrafik och flexlinjetrafik. Det finns förutsättningar att verksamhetskriteriet 

skulle kunna vara uppfyllt i relationen mellan Uddevalla Omnibuss och Uddevalla 

kommun. 

Enligt omnibus kan man på goda grunder hävda att tilldelad skoltrafik ger en 

kostnadsbesparing hos BUN om 20 procent i jämförelse med nuvarande ersättning till 

Västtrafik för skoltrafiken. 

 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 249 Dnr KS 2019/00932 

Uppdrag från kommunstyrelsen att utreda de organisatoriska, 
ekonomiska och servicemässiga effekterna av en samordnad 
organisation gällande samhällsbetalda resor 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-18 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda de 

organisatoriska, ekonomiska och servicemässiga effekterna av en samordnad 

organisation gällande samhällsbetalda resor i Uddevalla kommun samt att ge 

förvaltningen i uppdrag att föreslå organisatoriska förändringar utifrån utredningens 

slutsatser. 

De samhällsbetalda resor kommunen ansvarar för omfattar huvudsakligen skolskjuts 

och färdtjänst jml Skollag och Lag om färdtjänst. Dessa resor har kommunen överlåtit 

till Västtrafik. Västtrafik samordnar färdtjänstresor med andra kommuners och 

regionens resor av liknande typ. Skoltrafiken samordnas med den allmänna kollektiv-

trafiken. Västtrafiks förstudie beskriver flera fördelar med en samordnad trafik som 

också hålls öppen för allmänheten. Detta ger gymnasieelever och boende på landsbygd 

tillgång till busstrafik och kommunen slipper betala för alla fordon och förare som 

skoltrafiken genererar.   

Kommunledningskontoret ser inga uppenbara fördelar med en samordnad organisation 

för kommunens samhällsbetalda resor, dvs färdtjänst och skolskjuts, och föreslår därför 

ingen förändring av nuvarande ansvar/organisation för dessa restyper. 

Kommunledningskontoret menar dock att det finns ekonomiska och servicemässiga 

fördelar med samordning av denna trafik genom ett fortsatt samarbete med Västtrafik.  

Önskar kommunstyrelsen skapa ett större fokus på frågor kring persontransporter kan 

ett råd för denna typ av frågor inrättas. Rådet kan kanalisera upplevda problem och 

skapa en ökad dialog mellan kommunens förvaltningar/verksamheter i frågor som rör 

persontransporter och bidra till ökad samsyn i frågor med koppling till 

samhällsplanering, miljö, infrastruktur osv.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-09. 

Kommunledningskontorets rapport Samhällsbetalda resor i Uddevalla kommun. 

Västtrafiks förstudie – underlag för upphandling av skoltrafik 2021-05-26. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna kommunledningskontorets rapport om samhällsbetalda resor i Uddevalla 

kommun. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 250 Dnr KS 2021/00470 

Val till personalutskottet efter Rolf Jonsson (L) 

Sammanfattning 

Rolf Jonsson (L) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdragen som 

ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i personalutskottet. Kommunfullmäktige 

beslutade 2021-09-08 att godkänna avsägelsen. 

 

Kommunstyrelsen har att förrätta fyllnadsval till personalutskottet. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-09-08 § 174 

Avsägelse, 2021-08-27 

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L) nominerar Maria Johansson (L) till ny ledamot i 

personalutskottet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att välja Maria Johansson (L) till ledamot i personalutskottet till och med 2022. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 251 Dnr KS 2021/00305 

Delårsrapport augusti 2021, kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för januari-augusti 2021 för 

kommunstyrelsen. Delårsresultatet uppgår till 16,4 mkr. Intäkternas avvikelse uppgår 

till ca -1,5 mkr, medan kostnadernas avvikelse visar 17,9 mkr. Nämndens årsprognos 

uppgår till 1,5 mkr. Utbetalningar kring ekonomiskt bistånd (exkl. nyanlända i 

etableringen) visar dock -3,0 mkr. Stadsutvecklingens årsprognos är -5,9 mkr, en stor 

del av kostnaderna uppstår senare under året. Underskottet beror på förstudien om nytt 

stadshus. Flera avdelningar visar en positiv budgetavvikelse både i delåret och i sin 

årsprognos.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-15. 

Delårsrapport augusti 2021, kommunstyrelsen. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna delårsrapporten. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 252 Dnr KS 2021/00474 

Avtal gällande köpeskilling vid uppsägning av hyresavtal, 
omfattande del av fastigheten Helenedal 1:1.  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun ingick 2021-08-30 en avsiktsförklaring med IFK Uddevalla i syfte 

att säkra tillgång till fotbollsplaner och skapa förutsättningar för träningsmöjligheter för 

barn och unga, då det nya Rimnersbadets bygge har påbörjats på befintliga planer.  

  

Avsiktsförklaringen visar på en överenskommelse kring ett upphörande i förtid av 

hyresavtal av fastigheten Helenedal 1:1 i syfte att få fullt förfogande över Fridhems 

planer. Avsiktsförklaringen godkändes 2021-08-30 av kommunstyrelsen via 

delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande.  

  

Ett avtal mellan Uddevalla kommun och IFK Uddevalla är nu upprättat utifrån 

avsiktsförklaringen. I avtalet framgår att lokalhyresavtalet för fastigheten Helenedal 1:1, 

som funnits mellan IFK Uddevalla och Uddevalla kommun sedan år 2000, upphör att 

gälla. Uddevalla kommun ska enligt avtalet erlägga 1 300 000 kronor i löseskilling till 

föreningen när avtalet vunnit laga kraft. I avtalet förtydligas att parterna är överens om 

att Uddevalla kommun ska säga upp IFK Uddevallas anläggningsbidrag samt att 

parterna är överens om att överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap av 

Uddevalla kommun är uppsagt och avslutat.  

  

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2021-09-21 och beslutade bl.a. att 

tillstyrka att avtalet godkänns. Vid nämndens behandling av ärendet noterades en 

felskrivning i avtalet. Ett nytt avtal har därför upprättats. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag, 2021-09-22. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-09-21 § 141. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivesle 2021-09-14. 

Avtal gällande köpeskilling vid uppsägning av hyresavtal, omfattande del av fastigheten 

Helenedal 1:1. 2021-09-14. 

Avsiktsförklaring gällande kommunalt övertagande av idrottsanläggning samt 

uppsägning av gällande avtal om lokalhyra inom Helenedal 1:1. 

Avtal om lokalhyra med IFK Uddevalla från 2000-09-01. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) och Christer Hasslebäck (UP): Avslag på förslaget i 

handlingarna. 

 

Monica Bang Lindberg (L): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD) 

m.fl. avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 252 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna avtal med IFK Uddevalla gällande köpeskilling vid uppsägning av 

hyresavtal, omfattande del av fastigheten Helenedal 1:1, 

  

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 1 300 000 kronor för att finansiera köpeskillingen 

enligt avtalet, 

 

att finansiering sker via årets resultat för kommunstyrelsen.  

 

Deltar ej i beslut 
Jarmo Uusitalo (MP) avstår från att delta i beslutet. 

 

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

 

Protokollsanteckning 

David Sahlsten (KD) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Kristdemokraterna tycker att detta är ett tveksamt avtal men väljer ändå att acceptera 

detta förslag då IFK Uddevalla är drivande i integrationsarbetet i norra Uddevalla. 

 

Jarmo Uusitalo (MP) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Miljöpartiet håller med om behovet av ersättningsplaner i samband med 

simhallsbygget. Miljöpartiet kan dock inte bedöma grunden för köpeskillingen, vilket 

gör att vi väljer att inte delta i beslutet. 

 

Christer Hasslebäck (UP) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

För ärendet gällande köpeskilling vid uppsägning av hyresavtal, omfattande del av 

fastigheten Helenedal 1:1  

 

Uddevallapartiet yrkar avslag på detta ärende och vill därför göra följande markering; 

 

Ärendet handlar om en köpeskilling på 1.300.000 kr för att få tillträde och rådighet till 

konstgräsplanen på Fridhem som nyttjas av en fotbollsförening. Avtalet som sägs upp 

har 8 år kvar av kontraktstiden. Kostnaden föreningen betalar är ca 600 kr per år dvs 

ca 4.800 kr kvar att betala för hela kvarvarande hyresperiod. 

 

Kommunen tecknade också ett tilläggsavtal med föreningen, daterat 2000-09-27, om att 

få tillträde till anläggningen när föreningen INTE nyttjar anläggningen till ett mellan 

parterna överenskommet pris. Varför nyttjar inte Kommunen denna möjlighet?  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 252 

 

Använder föreningen anläggningen till 100 %? Om svaret är ja frigörs inga tider för 

andra om svaret är nej har man ju ett avtal att använda. 

 

Vi anser att dessa 1.300.000 kr är ett förtäckt föreningsstöd och inget annat. 

Föreningen har ju ett konstaterat stort underskott och förfallna skatteskulder att reglera 

 

Vid extramötet inom Kultur – och Fritidsnämnden den 21 september 2021 gjorde våra 

ledamöter skriftliga noteringar med hänvisning till sakförhållandet ovan. 

 

Hela hanteringen skapar dessutom ett antal andra frågeställningar. 

 

- Frågan är av principiell karaktär och borde tas av Kommunfullmäktige. 

 

- Beredningen har förmodligen hanterats på ett felaktigt sätt då fastighetsägaren 

borde vara Samhällsbyggnadsnämnden. Det har framförts att köpeskillingen 

INTE är ett föreningsstöd och då borde Kultur- och Fritidsnämnden inte hantera 

avtalsfrågan. Sponsring är det ju inte heller och det saknas därmed stöd i 

reglementet. Kommunstyrelsens egen förvaltning har heller inte givits utrymme 

att yttra sig i processen vilket är besvärande. 

 

- Har kommunen rätt att säga upp det ingångna avtalet? Det finns särskild 

lagstiftning att ta hänsyn till på området. 

 

- Det är stor risk för att Föreningen nyttjar medlen för skuldreglering på ett sätt 

som gynnar enskilda. Statsstödsreglerna kan därför bli aktuellt då man hävdar 

att detta INTE är ett föreningsstöd eller sponsring. Syftet verkar vara mer av 

karaktären att rädda Föreningens verksamhet. Kommunens insyn i Föreningens 

ekonomi är dock begränsad utifrån lämnade rapporter. 

 

- Vilka ytterligare kostnader tillkommer för att klara renoveringsbehovet på 

anläggningen? 

 

- Är beslutet olagligt beroende på felaktig beredning och beslut? 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 253 Dnr KS 2021/00005 

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från 
Fyrbodal 2021 

Sammanfattning 

Ordförande Ingemar Samuelsson (S) lämnar en lägesrapport om de samtal som har förts 

mellan regionen och Fyrbodal om den regionala järnvägspolitiken. 

 

Ordförande informerar om att han, å kommunstyrelsens vägnar, har överklagat 

förvaltningsrättens domar som berör föregående års majoritetsskifte. Kammarrätten har 

beviljat kommunens begäran om att få utveckla talan till och med den 22 oktober. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 254 Dnr KS 2021/00004 

Information från kommundirektören 2021 

Sammanfattning 

Kommundirektör Peter Larsson har bjudit in utredare Lars Brånn från företaget 

Ramböll.  

 

Ramböll har anlitats för att göra en extern utredning av kommunens agerande under 

covid-19 pandemin. Översiktlig information om utredningens iakttagelser och slutsatser 

lämnas. Utredningen kommer inom kort att färdigställas och överlämnas till kommunen. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 255 Dnr KS 2021/00002 

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning 

I förteckningar daterade 2021-09-21 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 

kommunstyrelsens vägnar under perioden 2021-08-16—2021-09-21. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-21 

Förteckningar över delegationsbeslut, 2021-09-21 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 256 Dnr KS 2021/00003 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna 

dok 3014110 

Beslut om upphörande av servicedeklarationer inom barn och utbildningsnämnden. 

2021/10 

Finansrapport för augusti 2021  

  

Personalutskottets protokoll 2021-09-01 

  

Arvodesberedningens protokoll 2021-08-27 

  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2021-08-31 

  

2021/19 

Sammanställning av synpunkter på kommunledningskontorets verksamhet, tertial 2 
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