
  
Utses att justera Rolf Jonsson 
Justeringens plats och tid Stadshuset 2020-03-26 kl. 08:30 Paragrafer §§ 76-118  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Sebastian Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Christer Hasslebäck 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Rolf Jonsson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunstyrelsen 2020-03-25 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2020-03-27 
Anslaget tas ner 2020-04-18 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25  
 

 
Sammanträde Kommunstyrelsen  
Plats och tid Sammanträdesrum Svärdet, Vuxenutbildningen I17-området, kl.11:00-

16:27 med ajourneringar 12:00-13:15 och 14:30-14:45. 
  
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) 

Rolf Jonsson (L) 

Jonas Sandwall (KD) 

Paula Berger (S) 

Stefan Skoglund (S) § 77-107, utgår kl. 15:15. 

Cecilia Sandberg (S) 

David Höglund Velasquez (V), inkommer kl. 13:15, § 79-118. 

Martin Pettersson (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Elving Andersson (C) för Camilla Olsson (C). 

Kenneth Engelbrektsson (S) för David Höglund Velasquez (V) § 76-78, 

för Stefan Skoglund (S) § 108-118. 

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

  
Ersättare Niklas Moe (M) 

Monica Bang Lindberg (L) 

David Sahlsten (KD), inkommer kl. 13:15. 

Kenneth Engelbrektsson (S) 

Annelie Högberg (S) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Anna-Lena Heydar (S) 

Karna Thomasdotter (MP) 

Kent Andreasson (UP) 

 
Övriga Bengt Adolfsson, ekonomichef, § 77 

Jens Borgland (M), styrelseordförande Uddevalla vatten/ Västvatten § 78 

Peter Johansson, verkställande direktör, Uddevalla vatten/Västvatten § 78 
 Tony Grantz, Västvatten, § 78 
 David Andersson, Västvatten, § 78 

Peter Larsson, kommundirektör 
 Sebastian Johansson, kommunsekreterare 
  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 76 Dnr KS 304825  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning 

Två extraärenden läggs till dagordningen och läggs till dagordningen som ärende 42 och 

43: 

 

•         Avsägelse från Roger Ekeroos (M) avseende uppdragen i ekonomiutskottet och 

samhällsplaneringsutskottet. 

  

•         Deltagande på distans vid fullmäktige- och nämndsammanträden samt 

tillhörande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning samt reglemente för 

kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

  

Därutöver meddelas att handlingar har tillkommit till ärende 10, 19 och 20.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa föredragningslistan med ovan nämnda förändringar.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 77 Dnr KS 2020/00011  

Information om controllerrapport februari 2020 för Uddevalla 
kommun 

Sammanfattning 

Ekonomichef Bengt Adolfsson informerar om controllerrapport för kommunen per 

februari 2020. 

  

Förutsättningarna för 2020 års resultat styrs framförallt av de marginaler som finns i 

budget 2020. Det kan konstateras att inget av de tre finansiella målen uppnås i budget. 

Resultatet av denna första bedömning är ett överskott på 11,4 mkr. Även om prognosen 

måste tas med viss försiktighet eftersom så kort tid har gått av året, ger det ändå en 

indikation om möjligheten att klara årets budget. Nämnderna beräknas sammantaget 

redovisa ett underskott samtidigt som även centrala reserver ger underskott. Skatter och 

generella bidrag beräknas ge ett överskott. En ny bedömning kommer att ske i 

delårsrapporten per april. 

  

Den pågående coronapandemin kommer att sätta tydliga avtryck i ekonomin, men i 

vilken omfattning är näst intill omöjligt att avgöra i dagsläget. Ingen hänsyn har tagits i 

kommunens nuvarande prognos för dessa effekter. 

  

Elving Andersson (C), Niklas Moe (M) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i 

ärendet. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna rapporteringen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 78 Dnr KS 304668  

Information om framtida råvattenförsörjning för Uddevalla 
kommun 

Sammanfattning 

VD för Uddevalla Vatten/Västvatten, Peter Johansson, samt bolagens ordförande Jens 

Borgland (M) informerar om ärende 10 på dagens föredragningslista samt generellt om 

dricksvattenförsörjningen i kommmunen. 

  

Elving Andersson (C), Martin Pettersson (SD), Jarmo Uusitalo (MP), Karna 

Thomasdotter (MP), Mikael Staxäng (M) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i 

ärendet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 79 Dnr KS 2020/00084  

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen ska kommunernas fullmäktigeförsamlingar anta en 

arbetsordning. Uddevalla kommuns arbetsordning antogs 1993 och har sedan reviderats 

flera gånger. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till revidering av 

kommunfullmäktiges arbetsordning som bygger på diskussioner från de överläggningar 

som kommunfullmäktiges presidium har hållit med gruppledarna för partierna samt 

Sveriges kommuners och regioners (SKR) underlag för lokala bedömningar. I 

kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-02-24 redovisas de föreslagna 

ändringarna.      

Ingemar Samuelsson (S), Niklas Moe (M), Elving Andersson (C) och Jonas Sandwall 

(KD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-24 

Förslag till reviderad arbetsordning     

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige samt 

  

att arbetsordningen träder i kraft den 1 maj 2020.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 80 Dnr KS 2020/00194  

Årsredovisning 2019 Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret överlämnar härmed förslag till årsredovisning för 2019. 

Bokslut och årsredovisning har varit föremål för revisorernas granskning. 

Yrkesrevisionens (EY) utkast till granskningsrapport bifogas. 

  

Som bilaga redovisas ”Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2019” vad gäller 

prioriterade områden, mått, uppdrag som givits utifrån flerårsplan och styrande doku-

ment samt de uppdrag som avslutats under året. Bilagan samt nämndernas egna verk-

samhetsberättelser kommer att publiceras på kommunens hemsida Uddevalla.se under 

rubriken Kommun och Politik/Kommunfakta/Ekonomi och budget/Årsredovisning.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-18 

Förslag till årsredovisning 2019 

Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2019 

Revisionens granskningsrapport för årsbokslut 2019.     

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att fastställa resultat- och balansräkning för kommunen och kommunkoncernen och i 

övrigt godkänna årsredovisningen för 2019 samt 

  

att godkänna uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort för 2019  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 81 Dnr KS 2020/00132  

Underlag till budgetdialog 2021-2023 för kommunfullmäktige, 
kommunens revisorer, överförmyndaren och vänortskommittén 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har i samråd med respektive verksamhetsområde tagit fram 

ett förslag till underlag inför budgetdialog 2021-2023. I underlaget framgår resultat 

2017-2019, budget för 2020 samt underlag inför kommande planperiod. 

  

I anvisningarna till budgetdialogen föreslås effektiviseringsbehov fördelat på de olika 

nämnderna. Kommunfullmäktige, kommunens revisorer, överförmyndaren och 

vänortskommittén har dock inte fått något utpekat uppdrag om att föreslå 

effektiviseringar för perioden 2021-2023. Eventuella ökade kostnader får hanteras inom 

den totala budgetramen.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-05.    

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna underlaget till budgetdialog 2021-2023.    

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 82 Dnr KS 2019/00942  

Besvarande av revisionsrapport gällande löpande granskning 
2019 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har inkommit med rapport, löpande granskning 2019.  

  

Revisorernas sakkunnigbiträde, EY, har som ett led i granskningen av den finansiella 

redovisningen sammanställt noteringar utifrån granskning av intern kontroll i 

redovisningen under 2019. Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen kan 

förstärkas inom vissa områden.  

  

Granskningsrapporten innehåller rekommendationer avseende bl.a. löneprocess och 

lönehantering, inventering av anläggningstillgångar, behörigheter m.m. i 

ekonomisystemet samt effekter av ny lagstiftning. Kommunledningskontoret har 

upprättat förslag till svar på rekommendationerna.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-04. 

Revisionsrapport, löpande granskning 2019. 

Följebrev till revisionsrapport.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att som svar på revisionsrapporten lämna kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

2020-03-04. 

  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna svaret till revisorerna.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 83 Dnr KS 2020/00096  

Naturminnesmärkande av ek på fastigheten Gustafsberg 1:24 

Sammanfattning 

Inom ”Leaderprojektet Gustafsberg – platsens berättelser”, som är ett samarbetsprojekt 

mellan bland annat Gustafsbergsstiftelsen, näringsliv och kommunen har man kommit 

med önskemål om att en ek på fastigheten Gustavsberg 1:24 ska skyddas som 

naturminne.  

Det är en stor, vacker gammal ek som uppfyller kriterierna för särskilt skyddsvärda träd. 

Den står inom Gustafsbergs naturvårdsområde i anslutning till strandpromenaden som 

går från centrala Uddevalla ut mot Gustafsberg. Den har en omkrets av cirka 575 cm.  

Den aktuella eken är dessutom en av de äldsta ekarna i Uddevalla kommun och 

uppskattas vara mellan 600-700 år.  

Förslaget om beslut till naturminne har remitterats till Gustafsbergstiftelsen, 

samhällsbyggnadsnämnden och Länsstyrelsen i Västra Götaland och samtliga är 

positiva till förslaget.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-28 

Remissvar från Gustafsbergsstiftelsen, 2020-02-23 

Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden, 2020-03-02 

Remissvar från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2020-02-19 

Detaljkarta 

Bilaga 1, karta med skyddszon   

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att med stöd av 7 kap 10 § Miljöbalken förklara en ek, med omgivande skyddszon på 

fastigheten Gustafsberg 1:24, enligt markering på bifogad karta, bilaga 1, som 

naturminne. Föreskrifterna omfattar inte befintlig gångväg och tomtmark 

  

att med stöd av 4 § förordningen om områdesskydd Miljöbalken förena beslutet om 

naturminne med följande föreskrifter  

  

• Eken får inte skadas genom avverkning, sågning av grenar eller på annat sätt 

utsättas för åverkan med undantag för utmärkning av naturminnet och 

nödvändig skötsel 

• Det får inte planteras växter, uppföras byggnader eller anordnas upplag som 

tränger eller skuggar eken från solexponering inom skyddszonen för naturminnet 

• Fastighetsägaren (dvs stiftelsen) har rätt att företa nödvändiga skötselåtgärder 

såsom hålla efter sly, beskära grenar och bekämpa stackmyror. Om grenar 

ramlar ner eller beskäring blir nödvändig skall veden i möjligaste mån ligga kvar 

• Det är förbjudet att gräva eller utföra åtgärder som genom kompression skadar 

trädets rötter inom skyddszonen som markerats på bifogad karta, bilaga 1 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 83 

 

att ansvaret för dispenshantering enligt föreskrifterna för detta naturminne samt 

tillsynen läggas på samhällsbyggnadsnämnden och att ansvaret för skötseln läggs på 

Gustafsbergstiftelsen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 84 Dnr KS 2020/00013  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte 
avgjorts den 28 februari 2020 

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 2020-02-28 redovisas samtliga motioner som ännu ej har 

avgjorts samt de medborgarförslag som ännu ej har avgjorts och som väcktes för mer än 

ett år sedan i kommunfullmäktige.       

 

Av förteckningarna kan utläsas att det den 28 februari finns 16 icke avgjorda motioner 

samt 9 medborgarförslag som är äldre än 1 år.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-03-02 

Förteckning över motioner, 2020-02-28 

Förteckning över medborgarförslag 2020-02-28     

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna redovisningen. 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 85 Dnr KS 2020/00227  

Begäran från Uddevalla Vatten AB om godkännande av 
samverkan med Trollhättan Energi AB om råvattenledning från 
Vänern 

Sammanfattning 

Uddevalla vatten AB har inkommit med utredning om framtida råvattenförsörjning för 

Uddevalla kommun samt förslag om att godkänna att Uddevalla Vatten inleder en 

process med målet att skriva avtal med Trollhättan Energi AB om samfinansiering och 

samförläggning av råvattenledning och intagsledning från Vänern. Ärendet bedöms 

principiellt viktigt då ett positivt beslut dels innebär att lösningen på Uddevallas 

framtida råvattenförsörjning ska vara Vänern, dels att en viss ledningssträckning väljs, 

samt att det avser en på sikt omfattande investering med avsevärda effekter på VA-

taxan. 

  

I utredningen, som delvis baseras på slutsatserna i det pågående arbetet med 

vattenförsörjningsplan, framgår att nuvarande vattenresurser och vattendomar, med 

vissa modifieringar, kan vara tillräckliga för att klara behoven år 2050 men otillräckliga 

för att klara behoven år 2100. Därför har en utredning påbörjats om att hämta råvatten 

från Vänern för att klara det långsiktiga behovet av dricksvatten. Några olika 

ledningssträckningsalternativ har utretts, varav Uddevalla Vatten förordar en sträckning 

som delvis genomförs i samverkan med Trollhättan Energi som redan startat ett arbete 

med nytt vattenverk och intag via Vänern. Alternativet är att Uddevalla projekterar en 

helt egen sträckning. 

  

Föreliggande förslag innebär att Uddevalla Vatten ges rätt att teckna avtal med 

Trollhättan Energi om samprojektering av råvattenledning och sjövattenintag. 

Kostnaden beräknas till 46 mkr som delas mellan parterna. Samtidigt bör delsträcka 

Trollhättan – Uddevalla projekteras för ett komplett beslutsunderlag för hela ledningen. 

Kostnad för detta bedöms till 25 mkr, totalt således knappt 50 mkr. År 2023 beräknas 

beslutsunderlag inför byggande av första etappen vara klart. Om Uddevalla kommun då 

inte väljer att gå vidare är insatta medel förbrukade. 

  

Den totala kostnaden för färdig råvattenledning mellan Vänern och Mariebergsverket 

beräknas till omkring 600 mkr. Detta motsvarar en höjning av VA-taxan med omkring 

10 procent. 

Ställningstagandet motiveras av samordningsfördelar då två kommuner delar på 

kostnaderna. Om Uddevalla kommun skulle välja ett helt eget sträckningsalternativ 

uppstår ett antal osäkerhetsfaktorer. De olika sträckningsförslagen och dess 

konsekvenser beskrivs mer utförligt i utredningen.   

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 85 

Jarmo Uusitalo (MP), Elving Andersson (C), Mikael Staxäng (M), Martin Pettersson 

(SD), Anna Lena Heydar (S), Christer Hasslebäck (UP) och Ingemar Samuelsson (S) 

yttrar sig i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-24. 

Uddevalla Vatten AB, protokoll, styrelsen 2020-03-24. 

Utredning och förslag till framtida råvattenförsörjning för Uddevalla kommun, 

Västvatten AB.    

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna att Uddevalla Vatten AB inleder en process med målet att skriva avtal 

med Trollhättan Energi AB om samfinansiering och samförläggning av råvattenledning 

och intagsledning från Vänern, 

  

att det färdiga avtalsförslaget ska tillställas kommunfullmäktige för beslut.    

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 86 Dnr KS 2020/00154  

Områdesbegränsning av eget boende för asylsökande 

Sammanfattning 

Regeringen har beslutat om begränsningar av asylsökandes möjligheter att bo i eget 

boende. Den nya lagändringen gäller fr.o.m. 1 januari 2020, men Migrationsverket 

börjar tillämpa reglerna fr.o.m. den 1 juli 2020. Migrationsverket håller nu på att 

sammanställa en förteckning över de områden som skall omfattas i dessa 32 kommuner. 

Eftersom Uddevalla är en av de 32 kommuner som berörs, så behöver vi nu fastställa 

vilka av Uddevalla kommuns områden som skall omfattas av lagändringen. 

Migrationsverket vill ha svar gällande områdesindelningen DeSO (Demografiska 

statistikområden). Innan vi skickar in vårt svar till migrationsverket, så skall även 

Länsstyrelsen Västra Götaland få yttra sig om vilka delar som skall omfattas i vår 

regions berörda kommuner; Borås, Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. 

  

När regeringen i mars 2018 gick ut med satsningen ”Sverige ska hålla ihop – 

segregationen ska brytas”, så pekade man ut 32 kommuner som hade områden med 

stora socioekonomiska utmaningar. Områdena med störst utmaningar hade valts ut 

utifrån fyra kriterier som kännetecknar socioekonomisk status.  

Kriterienivåerna var satta till:  

• Förvärvsintensitet högst 60 % 

• Andel långtidsinskrivna arbetslösa (mer än 6 mån) minst 10 % 

• Andel lågutbildade (endast förgymnasial utbildning) minst 28 % 

• Andel som deltar i valet till riksdagen, högst 75 % 

  

DeSO området skall stämma in på minst tre av de fyra kriterierna. Uddevalla har tre 

områden som stämmer in på minst tre av kriterierna och det är Norra Dalaberg, Norra 

Hovhult och Tureborg-Stenbacken.  

Förslaget är därför att det är dessa tre områden som anmäls till Migrationsverket. Det 

innebär att om asylsökande bosätter sig på egen hand i något av dessa tre områden efter 

1 juli 2020, så kommer ingen dagersättning att utgå till dessa personer från 

migrationsverket.   

  

70 % av de asylsökande i Uddevalla är den 1 februari 2020, bosatta på egen hand (105 

av 151). Med stor sannolikhet så bor de flesta av dessa hemma hos släkt eller vänner i 

något av de tre utpekade områdena. Här råder redan stor trångboddhet. Med nya 

lagändringen så kommer troligen antalet egenbosatta asylsökande att minska i 

Uddevalla kommun. På sikt får vi troligen även se en minskning av antalet nyanlända, 

eftersom många av de som beviljats uppehållstillstånd och som vistats i kommunen 

under asyltiden, gärna bor kvar i kommunen efter beviljat uppehållstillstånd.  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 86 

 

Regeringens områdesurval: 

Kriterier: Förvärvs-

intensitet 

Andel 

långtidsinskrivna 

arbetslösa 

Andel 

lågutbildade 

Valdeltagande 

Områdesurval: Högst 60 %  Minst 10 % Minst 28 % Högst 75 % 

          

1485 C1220 

(Dalaberg 

Norra) 

51 % 22 % 33 % 69,99 % 

1485 C1240 

(Hovhult Norra) 

51 % 25 % 36 % 70,60 % 

1485 C1070 

(Tureborg-

Stenbacken) 

60 % 18 % 20 % 74,85 % 

    

Jonas Sandwall (KD), Martin Pettersson (SD), Rolf Jonsson (L) och Mikael Staxäng 

(M) yttrar sig i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll 2020-03-11 § 11 

Länsstyrelsens yttrande, 2020-03-09 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-18.  

Yrkanden 

Jonas Sandwall (KD) och Rolf Jonsson (L): Bifall till kommunledningskontorets förslag 

handlingarna. 

 

Martin Pettersson (SD): Att hela Uddevalla kommun skall tillföras den förteckning som 

Migrationsverket upprättar avseende områden som skall omfattas av begränsning av 

asylsökandes möjlighet att bo i eget boende. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Jonas Sandwalls (KD) m.fl. bifallsyrkande mot Martin 

Petterssons (SD) yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla Jonas Sandwalls (KD) 

m.fl. yrkande. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutaa  

  

att till Migrationsverket lämna namnen på Uddevallas tre DeSO områden 1485 C1220 

(Norra Dalaberg), 1485 C1240 (Norra Hovhult) och 1485 C1070 (Tureborg-

Stenbacken), till den förteckning som Migrationsverket upprättar över områden som 

skall omfattas av begränsar av asylsökandes möjligheter att bo i eget boende. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 86 

 

Deltar ej i beslut 

Moderaternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

 

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 87 Dnr KS 2020/00049  

Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av 
privata utförare- svar på återremiss 

Sammanfattning 

I 5 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) anges det att kommunfullmäktige för varje 

mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det anges hur 

fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska 

tillgodoses.  

  

I februari blev det en minoritetsåterremiss på ärendet med hänvisning till att 

”programmet saknar mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privat utförare och 

endast hänvisar till de redan antagna mål och riktlinjer som kommunfullmäktige antagit 

övergripande för hela kommunen vilket inte stämmer med kommunallagens intentioner. 

  

Vi hänvisar som motivering till delar utav kommunens tidigare program med mål och 

inriktningar som tyvärr upphävdes utav kommunfullmäktige utan att ersättas med något 

men återfinns i diariet. 

  

Konkret saknas bla driftsformerna bidragsfinansierad enskild verksamhet, Idéburet 

offentligt partnerskap (IOP), egen regi, anbud samt hur man hanterar om personal vill 

starta eget i några verksamhetsformer vid konkurrensutsättning (avknoppning), 

tjänstledigheter vid övergång till annan huvudman mm. 

  

Man kan också vid omvärldsbevakning se via andra kommuners program att en hel del 

avgöranden saknas. En återremiss och omarbetning utav programmet utifrån tidigare 

erfarenheter försenar inga processer utan snarare förenklar dem.” 

  

”Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare” kommer 

att ersätta ”Program för uppföljning och insyn i Uddevalla kommun 2015-2018”. 

Programmet följer SKRs rapport som behandlar vad programmet ska omfatta och 

innehålla. SKRs rapport förmedlar också förslag och erfarenheter kring hur programmet 

kan följas upp vilket tydligt har konkretiserats i kommunfullmäktiges program.  

  

I återremissen hänvisas det till ”kommunens tidigare program med mål och inriktningar 

som tyvärr upphävdes utav kommunfullmäktige utan att ersättas med något men 

återfinns i diariet”. Programmet som det troligtvis hänvisas till är ”Riktlinjer för hur 

frågor kring konkurrensprövning skall hanteras i Uddevalla kommun” vilket antogs av 

kommunfullmäktige 2004-05-04, reviderades 2007-05-09 och 2008-01-09 för att sedan 

upphävas 2015-11-11. 

 

Stefan Skoglund (S), Jonas Sandwall (KD) och David Höglund Velasquez (V) yttrar sig 

i ärendet. 

  

     



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 87 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-09. 

Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare. 

Program för uppföljning och insyn i Uddevalla kommun 2015-2018.     

Yrkanden 

Stefan Skoglund: Återremiss till kommunledningskontoret med följande motivering: 

 

Återremiss då programmet saknar mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av 

privat utförare och endast hänvisar till de redan antagna mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige antagit övergripande för hela kommunen vilket inte stämmer med 

kommunallagens intentioner. 

 

Vi hänvisar som motivering till delar utav kommunens tidigare program med mål och 

inriktningar som tyvärr upphävdes utav kommunfullmäktige utan att ersättas med något 

men återfinns i diariet. 

 

Konkret saknas bl.a. driftsformerna bidragsfinansierad enskild verksamhet, Idéburet 

offentligt partnerskap (IOP), egen regi, anbud samt hur man hanterar om personal vill 

starta eget i några verksamhetsformer vid konkurrensutsättning (avknoppning), 

tjänstledigheter vid övergång till annan huvudman mm. 

 

Man kan också vid omvärldsbevakning se via andra kommuners program att en hel del 

avgöranden saknas. En återremiss och omarbetning utav programmet utifrån tidigare 

erfarenheter försenar inga processer utan snarare förenklar dem. 

 

David Höglund Velasquez (V): Bifall till Stefan Skoglunds (S) återremissyrkande. 

 

Propositionsordningar 

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

finner kommunstyrelsen besluta att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordförande ställer därefter proposition på förslaget i handlingarna och finner 

kommunstyrelsen bifalla det. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 88 Dnr KS 2020/00196  

Revidering av grunder för uttagande av avgift m.m. för 
parkering 

Sammanfattning 

Den 2020-01-21 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om fri parkering särskilda dagar. 

I och med beslutet behöver dokumentet Grunder för uttagande av avgift m.m. för 

parkering revideras. Revideringen innebär att det ska vara avgiftsfritt dag före helgdag 

och helgdag på hela Kampenhof V och att flytta den ”lila zonen” som är en 3 timmar 

gratisparkering inom ett område på parkeringen Kampenhof V till parkeringen 

Museigatan. 

  

Kommunledningskontoret föreslår, efter samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, 

att förtydligande görs avseende parkeringen Museigatan då den under säsong fungerar 

som ställplats för husbilar m.m.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-12. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-02-20 § 113. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-04. 

Förslag till grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering. 

Parkeringskarta.   

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta revidering av dokumentet Grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering att 

börja gälla 2020-03-01, 
  
att det ska vara avgiftsfritt dag före helgdag och helgdag på hela parkeringen Kampenhof 

V, 
  

att för parkeringen Musiegatan ska gälla 3 timmar avgiftsfritt, förutom under tiden 1 april-

30 september då parkeringen utgör ställplats för husbilar m.m.    

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 89 Dnr KS 2020/00190  

Förslag på nytt namn vid fastigheten Halla-Stenbacken 1:89, 
nya brandstationen, söder om Kurödsmotet och väster om 
Västgötavägen    

Sammanfattning 

I den nya detaljplanen, UA1153, för ny brandstation på Halla-Stenbacken 1:89 är 

avsikten att det ska bildas två nya kvarter. Inom planområdet finns inga kvarter sedan 

tidigare. Området ligger söder om Kurödsmotet vid riksväg 44 samt väster om 

Västgötavägen. I området finns flera vägnamn som påminner om Uddevallas historia 

som regementsstad, till exempel Exercisvägen, Kompanivägen och Soldatvägen. 

  

I samråd med Uddevalla hembygdsförening fick namnberedningen förslag på att det 

norra kvarteret inom detaljplanen skulle heta Baggeby efter Landeriet Baggeby. 

Landeriet fanns redan på tidigt 1700-tal och mangårdsbyggnaden låg mitt i det tänkta 

kvarteret. Byggnaden revs 1968. Namnberedningen anser att det är en god idé att knyta 

an till historien på platsen med detta namn.   

  

För det södra kvarteret har namnberedningen försökt få med anknytning både till den 

blivande brandstationen och Uddevallas historia som regementsstad. Namnberedningen 

tycker därför att Brandsoldaten kan vara ett lämpligt namn.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-04. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-02-20 § 94. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-31  

Karta. 

Samrådssvar från Uddevalla Hembygdsförening 2019-08-18.     

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att fastställa kvartersnamnen Baggeby och Brandsoldaten för de två nya kvarteren inom 

detaljplan UA1153.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 90 Dnr KS 2020/00209  

Detaljplan för besöksanläggning, bostäder, centrumändamål, 
Kv. Windingsborg 1 m.fl. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för 

Windingsborg 1 m.fl.  

  

Kommunstyrelsen behandlade detaljplanen i juni 2019 och beslutade då att återremittera 

ärendet för fortsatt handläggning.  

  
Detaljplanens syfte är att pröva placeringen för besöksanläggning, centrumutveckling och 

bostäder i Uddevalla centrum, föreslagen placering är där nuvarande idrotts- och simhall 

idag ligger och ny detaljplan tillåter fortsättningsvis denna verksamhet.  
Skydds- och varsamhetsbestämmelser för Villan Vindingsborg ingår i förslaget, samt 

bostadskomplement för Kv Walkesborg 33.   

 

Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-18. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-03-17 § 148. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-02.  
Detaljplan för Widingsborg 1 m.fl, tre alternativ för framtida utveckling, daterad 2020-02-

14. 
Plankarta med bestämmelser, daterad 2017-10-19, rev 2020-03-03.  
Illustrationskarta, daterad 2018-02-16.  
Planbeskrivning, daterad 2017-10-19, rev 2018-11-22.  
Samrådsredogörelse 2018-08-08 och inkomna yttranden.  
Granskningsutlåtande 2018-11-08 och inkomna yttranden.  
Bedömningsmall för planering, bilaga miljöhandbok, rev daterad 2016-11-22.  
Behovsbedömning av miljöbedömning, rev daterad 2016-11-22.  
Geotekniskt PM daterad 2018-06-25.  
Bergteknisk besiktning 2018-01-22.  
Miljöteknisk markmiljöundersökning 2018-02-25.  
Bebyggelseantikvarisk uppsats av Fredrik Olsson 2011.  
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-08-23, §206.  
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-11-22, §317.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta den granskade detaljplanen. 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 91 Dnr KS 2020/00171  

Antagande av handledning för enskilda avlopp  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta handledning för 

enskilda avlopp i Uddevalla kommun. 
  

2015 antog kommunfullmäktige en VA-strategi för Uddevalla kommun. I VA-strategin 

visas Uddevalla kommuns ställningstaganden för VA-försörjningen samt vad dessa 

innebär för hur arbetet skall bedrivas i kommunen. Hur ställningstagandena ska 

uppfyllas hanteras i olika handlingsplaner; vattenförsörjningsplan för hela kommunen, 

förnyelseplan för allmänt VA, utbyggnadsplan för allmänt VA, handledning för 

enskilda avlopp samt handledning för dagvattenhantering.  

  

En handledning för enskilda avlopp har arbetats fram under hösten 2019. 

Handledningen utgår från kommunfullmäktigeuppdraget ”att ta fram en ny 

avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att skadliga 

ämnen från avloppsslam inte skall spridas på åkermark”. Handledningen är inte 

bindande utan fungerar som en bedömningsgrund för hur enskilda avlopp bör behandlas 

i Uddevalla kommun mot bakgrund av miljöbalkens regelverk samt lokala 

förutsättningar.    

 

Mikael Staxäng (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-10. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-02-20 § 67. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-04. 

Handledning för enskilda avlopp i Uddevalla kommun.     

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta handledning för enskilda avlopp i Uddevalla kommun att gälla ifrån 2020-06-

01.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 92 Dnr KS 2020/00191  

Avsiktsförklaring om transportkorridor Skagerack 

Sammanfattning 

Samverkansplattformen för Bohusbanan startade i oktober 2018 utifrån det turistiska 

utvecklingsarbetet Enat Bohuslän. Bohusbanans möjlighet till dubbelspår och att ingå i 

regionens och Trafikverkets planering är minst 20–30 år bort och då tänkt med 

dubbelspår bara till Uddevalla. Regionens nuvarande inledning av transportvägar 

innebär en transportkorridor via E6 och en långtidsplanerad järnvägsutbyggnad via 

Dalsland, ca år 2040. Hamnarnas roll utanför Göteborg är idag inte ens definierat 

regionalt, trots en prognostiserad godsökning på minst 70% inom en tjugoårsperiod. 

Målet med det gemensamma beslutet att genom Enat Bohuslän gemensamt kunna arbeta 

för att skapa förutsättningar för ett dubbelspår till Norge behöver ökad kraft och 

tydlighet i organiserandet.  

Nuvarande samverkansplattform behöver därmed övergå i en mer strategiskt formulerat 

arbete. Förslaget till avsiktsförklaring ger också en tydligare och kraftfullare 

intentionsskrivning skild från det turistiska nätverket Enat Bohuslän. 

Samverkansplattformen flyttar därmed fram sin ambition vilket innebär att man blir en 

katalysator för en hållbar ekonomisk utveckling, en förstärkning av regionen Bohuslän-

Östfold och en väsentligt ökad arbetsmarknadsregion. Samverkansplattformens 

organiserande utgår idag från samverkan för Bohusbanan, vilket är nuvarande 

samverkansform 10 kommuner och 5 näringslivsorganisationer. Avsiktsförklaringens 

innehåll är formulerad och fast, någon smärre textuell justering kan uppstå på stormötet 

med de 10 kommunerna, inklusive näringslivsorganisationerna.     

 

Ingemar Samuelsson (S) och Jarmo Uusitalo (MP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-04 

Avsiktsförklaring - Transportkorridorer.     

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att ställa sig bakom avsiktsförklaringen. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 93 Dnr KS 2020/00094  

Upphävande av kommunfullmäktiges beslut gällande att 
direktupphandlingar i första hand ska göra med företag som 
har tecknat kollektivavtal  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-09. § 188, att direktupphandling i första hand 

ska göras från företag med tecknade kollektivavtal. Kommunledningskontoret har 

därefter utfärdat en tillämpningsanvisning för direktupphandling innehållandes en 

instruktion om att köp i första hand ska göras från företag med tecknade kollektivavtal 

och att förfrågningsunderlaget (upphandlingsdokumentet) ska innehålla en fråga till 

anbudsgivare om denne har kollektivavtal. 

  

Kommunledningskontoret har kommit till slutsatsen att det inte är tillåtet att kräva att 

leverantören ska vara bunden av ett kollektivavtal. Det betyder att det även vid 

direktupphandlingar är förbjudet att ställa krav på att leverantören ska vara bunden av 

kollektivavtal. Ett sådant krav skulle anses bryta mot flera av de grundläggande 

upphandlingsprinciperna. 

 

Av principen om likabehandling följer att alla leverantörer ska ges samma 

förutsättningar att lämna anbud. Alla leverantörer kan inte ges samma förutsättningar 

om krav ställs på att leverantören ska vara bunden till ett kollektivavtal, då det råder 

föreningsrätt i Sverige. Föreningsrätt innebär att arbetsgivare har rätt att tillhöra en 

arbetsgivarorganisation, men också en rätt att inte tillhöra en sådan. Att vara medlem i 

en arbetsgivarorganisation innebär att leverantören tecknar ett kollektivavtal. 

 

Likaså kan det anses strida mot proportionalitetsprincipen, då kraven och villkoren i 

upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Ett kollektivavtal 

innehåller så mycket mer än vad som kan anses vara rimligt att ställa krav på för att 

kontraktet ska kunna utföras. De åtgärder som den upphandlande myndigheten 

genomför får inte gå utöver vad som är nödvändigt för den aktuella upphandlingen. 

  

Kommunledningskontoret föreslår med anledning av ovanstående att 

kommunfullmäktige fattar beslut om ett nytt förhållningssätt avseende 

direktupphandling på så vis att direktupphandling i första hand ska göras från företag 

som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt 

kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester.    

  

Kommunledningskontoret har utfärdat en tillämpningsanvisning för direktupphandling 

innehållandes en instruktion om att köp i första hand ska göras från företag med 

tecknade kollektivavtal och att förfrågningsunderlaget (upphandlingsdokumentet) ska 

innehålla en fråga till anbudsgivare om denne har kollektivavtal. 

Tillämpningsanvisningen kommer att anpassas efter fullmäktiges ställningstagande i 

ärendet      

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 93 

 

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

Pettersson (SD) och David Höglund Velasquez (V) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-06 

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-09-09 §188 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S) och David Höglund Velasquez (V): Avslag på förslaget i 

handlingarna. 

 

Christer Hasslebäck (UP): Tillägg till andra beslutssatsen enligt följande: Motsvarande 

gäller eventuella underleverantörer. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med sitt eget tilläggsyrkande 

mot Ingemar Samuelssons (S) m.fl. avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla 

förslaget i handlingarna med tilläggsyrkandet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-09-09 § 188 

  

att direktupphandling i första hand ska göras från företag som tillämpar arbetsvillkor 

motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, 

arbetstid och semester. Motsvarande gäller eventuella underleverantörer. 

 

Reservation  
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande. 

 

 

   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 94 Dnr KS 2020/00173  

Utökad budget för säkerställande av funktion för nuvarande 
Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 om förutsättningar och placering av ny 

simhall. Beslutet innebär bland annat att placering för ny simhall ska vara 

Rimnersområdet och att investering för ett tillfälligt bad utgår. Kommunfullmäktige gav 

också i uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden att säkerställa funktionen för nuvarande 

Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift.  

  

Kultur och fritidsförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen 

tagit fram en åtgärdsplan för att säkerställa funktionen för nuvarande bad. 

Underhållsbehovet är stort inför fortsatt drift, något som troligen också bidrar till färre 

antal besökare. Åtgärdsplanen belyser teknisk funktion, arbetsmiljö, säkerhet och inte 

minst gästernas trivsel och miljö. Identifierade behov och risker har bedömts, värderats 

och prioriterats. Handlingsplanen innehåller områden som är nödvändiga att åtgärda för 

att säkerställa funktionen och skapa en säker och trivsam miljö under ytterligare fem år.  

Riskanalysen pekar också på vissa händelser som eventuellt kan komma att uppstå, men 

som föreslås hanteras senare om problem uppstår. Föreslagna åtgärder kommer att 

genomföras så att Walkesborgsbadet kan hållas öppet som vanligt.  

  

Det förändrade behovet medför utökade drift- och underhållskostnader med 500 tkr 

årligen för löpande åtgärder. Åtgärdsplanen beskriver även ett visst antal reparationer 

som behöver genomföras omgående samt insatser för att skapa en kundvänligare miljö 

och förbättra trivsel. För 2020 finns ett totalt behov av 2 500 tkr i utökad drift- och 

underhållsbudget och därefter 500 tkr årligen till dess att ny simhall är i drift.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen är fastighetsförvaltare och ansvarar för drift och 

underhåll av Walkesborgsbadet. Budgeten är dock inte anpassad för fortsatt drift. I och 

med beslut om att säkerställa funktionen för nuvarande bad föreslår kultur och 

fritidsförvaltningen att en särskild utökad driftbudget som möter behovet säkerställs för 

fastighetsförvaltaren.  

 

Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L), David Sahlsten (KD) och Annelie 

Högberg (S) yttrar sig i ärendet.     

  

Beslutsunderlag 

Ekonomiutskottets protokoll 2020-03-16 § 15 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-04 Kultur och fritidsnämndens 

protokollsutdrag 2020-02-19 §23 Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-01-22.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 94 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna utökat kommunbidrag om 2500 tkr för, drift och underhåll av 

Walkesborgsbadet för 2020, till Samhällsbyggnadsförvaltningen, i egenskap av 

fastighetsförvaltare, 

  

att det utökade kommunbidrag finansieras genom att årets resultat minskas med 

motsvarande belopp samt 

  

att ökade driftskostnader för 2021 och till dess att ny simhall är i drift hanteras i 

ordinarie budgetprocess de kommande åren. 
  

Protokollsanteckning 

Ingmar Samuelsson (S) lämnar å socialdemokraternas och vänsterpartiets vägnar 

följande anteckning till protokollet. 

 

Trots dessa åtgärder är det ett stort risktagande att fortsätta hålla badet vid liv i 

ytterligare minst 5 år. Säkerheten för besökarna är inte tillfredställande, och troligtvis 

kommer det att behövas ytterligare medel för att hålla badet öppet. Vi har tidigare 

hävdat att en bättre lösning är en ny provisorisk badanläggning fram till dess att ett nytt 

badhus är färdigställt.  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 95 Dnr KS 2020/00192  

Kommunstyrelsens begäran om ökat kommunbidrag för 2020 
till åtgärder för att minska behovet av försörjningsstöd 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsavdelningen har sökt medel från effektiviseringsfonden med fokus på 

tre områden: subventionerade anställningar, personer i försörjningsstöd som saknar 

arbetsförmåga, samt uppstart med automatisering och digitalisering. Åtgärderna inom 

områdena subventionerade anställningar och rätt försörjning för personer som saknar 

arbetsförmåga passar inte in i effektiviseringsfondens kriterier, samtidigt som det 

föreligger ett stort behov av sänka kommunens kostnader för försörjningsstöd. 

Åtgärderna bedöms vara lämpliga att genomföra inom ramen för 

kommunbidragsfinansierade effektiviseringsinsatser. Båda åtgärderna beräknas på 

under två år. 

  

Åtgärden subventionerade anställningar beräknas att kosta 5,0 mkr under 2020 och 

bedöms kunna minska kostnader för försörjningsstöd med cirka 1,0 mkr per år och 

också övergå till annan försörjning på sikt. Därtill kommer effekter i form av lägre 

anställningskostnader och på sikt också ökat skatteunderlag. 

  

Åtgärden rätt försörjning för klienter som saknar arbetsförmåga beräknas att kosta 1,4 

mkr under 2020 och beräknas att minska kommunens kostnader med drygt 3 mkr per år. 

   

Åtgärderna beskrivs i detalj i arbetsmarknadsavdelningens ansökan till 

effektiviseringsfonden (bilaga).  Ansökan avser att åtgärder genomförs under två år. 

Kostnader för att fortsätta åtgärderna under 2021 hanteras i den ordinarie 

budgetprocessen för 2021. 

 

Martin Pettersson (SD) och Jonas Sandwall (KD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Ekonomiutskottets protokoll, 2020-03-16 § 14  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-04  

Arbetsmarknadsavdelningens ansökan effektiviseringsfonden.  

Yrkanden 

Jonas Sandwall (KD): Bifall till ekonomiutskottets förslag. 

 

Martin Pettersson (SD): Ändring av ekonomiutskottets förslag enligt följande: att 

godkänna utökat kommunbidrag för 2020 om 1 400 tkr, till kommunstyrelsen avseende 

arbetsmarknadsavdelningens åtgärder för att minska behovet av försörjningsstöd. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på ekonomiutskottets förslag mot Martin Petterssons 

(SD) ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla ekonomiutskottets förslag. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 95 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna utökat kommunbidrag för 2020 om 6 400 tkr, till kommunstyrelsen 

avseende arbetsmarknadsavdelningens åtgärder för att minska behovet av 

försörjningsstöd, 

  

att det utökade kommunbidraget finansieras genom att årets resultat minskas med 

motsvarande belopp. 

  

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

Skattesubventionerade anställningar, oavsett namn och subventionsgrad, leder sällan 

till reguljära arbeten utan de leder främst till fler skattesubventionerade anställningar 

och bör därför avskaffas (Detta gäller dock inte subventionerade anställningar som 

riktar sig mot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga).  

 

Arbetsmarknadsåtgärder av detta slag tenderar att låsa in människor i åtgärder, vilket 

döljer arbetslöshet utan att göra något åt grundproblematiken. Utbildning är en mycket 

bättre investering än artificiella, subventionerade arbeten. Sverigedemokraterna 

avvisar dessutom åtgärder som anvisas baserat på födelseland. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 96 Dnr KS 2019/00674  

Medborgarförslag från Ann Marie Lövheden Höög om att 
stoppa mottagandet av flyktingar i kommunen 

Sammanfattning 

Ann Marie Lövheden Höög har inkommit med medborgarförslag om att stoppa 

mottagandet av flyktingar och migranter i kommunen.  

  

Kommunledningskontorets bedömning är att kommunen har små möjligheter att 

lagligen hindra flyktingar att bosätta sig i kommunen. Omfattningen av 

flyktingmottagande och invandring beslutas på nationell nivå. 

  

En regeländring har nyligen trätt ikraft som möjliggör för vissa kommuner att till 

migrationsverket anmäla vissa områden med socioekonomiska problem. Om någon 

asylsökande ändå flyttar dit utbetalas ingen dagersättning. Kommunledningskontoret 

har tagit fram ett förslag om att anmäla delar av Dalaberg, Hovhult och Tureborg. 

Ärendet har ännu inte behandlats av kommunfullmäktige. 

  

Om den asylsökande får uppehållstillstånd så får denne bosätta sig var som helst i 

Sverige, men ordna bostad själv (de allra flesta väljer att göra detta). En mindre andel av 

de som fått uppehållstillstånd behöver hjälp med bosättning. För att få en jämnare 

fördelning i landet, så fördelas dessa till samtliga kommuner enligt ”Bosättingslagen” 

från 1 mars 2016. Hur många som varje kommun ska ta emot av dessa bestäms av ett så 

kallat ”kommuntal”.  

  

Detta antal går att förhandla bort, men det krävs i så fall att en annan kommun går med 

på att ta emot dessa i stället. Uddevalla har år 2020 fått ett kommuntal på 12 personer. 

(kommunen ska alltså ordna bostad åt sammanlagt 12 personer – vuxna och barn under 

hela året 2020).    

 

Jonas Sandwall (KD) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-26. 

Medborgarförslag från Ann Marie Lövheden Höög, med bilaga.    

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utröna andra 

kommuners eventuella intresse att ta emot Uddevallas statligt tilldelade kommuntal. 

Propositionsordningar 

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

yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att med ovan anse medborgarförslaget besvarat.   



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 96 

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

Tjänsteskrivelsen avslutas med att Uddevallas tilldelade kommuntal är 12 personer för 

’hela’ året 2020. Förra året var antalet statligt anvisade 15 personer. Men som 

framgick av tidningen Bohusläningens artikel, publicerad den 12 oktober 2019, var 

Uddevallas totala mottagande inkluderat effekten av lagen om eget boende (EBO-

lagen) närmare 100 personer. Då det totala mottagandet för Uddevalla kommun är 

mångdubbelt fler än antalet statligt anvisade är det därför rimligt att 

kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda andra kommuners intresse för att ta 

emot Uddevallas statligt anvisade kommuntal. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 97 Dnr KS 2020/00149  

Begäran om medgivande av stadgeändring, HSB:s i Uddevalla 
Stiftelse Jacobsberg 

Sammanfattning 

HSB:s i Uddevalla Stiftelse Jacobsberg har inkommit med begäran om medgivande av 

ändring av stiftelsens stadgar. 

  

Ändringsförslagen består i huvudsak av utbytande av ej längre tillämpliga benämningar. 

Exempelvis föreslås drätselkammare bytas mot kommunstyrelse.  

  

Stiftelsen skriver i beslutsunderlaget att stadgarna har sedan ändrats vid flera tillfällen, 

bl.a. år 1958, 1986, 1993 och 1995. Länsstyrelsen har i samband med granskning av 

stiftelsens årsredovisning påpekat att de ändringar av stiftelsens stadgar som 

genomfördes 1992/1993 inte har skett på ett korrekt sätt. Länsstyrelsen har därför 

uppmanat stiftelsens styrelse att ansöka om permutation av stiftelsens ändamål och 

övriga stadgeändringar hos kammarkollegiet.  

  

En av stiftelsen anlitad advokatbyrå har kommit till samma slutsats som länsstyrelsen 

samt att det är 1949 års stadgar som gäller. Enligt § 22 i 1949 års stadgar krävs 

medgivande från Uddevalla stads drätselkammare för stadgeändringen. Bestämmelsen 

är inte längre direkt tillämpbar, men kan närmast tolkas att avse att det krävs ett 

medgivande från kommunstyrelsen i Uddevalla kommun. 

  

Kommunledningskontoret har inga synpunkter på förslaget och föreslår 

kommunstyrelsen att medge föreslagen stadgeändring.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-27. 

Begäran om medgivande om stadgeändring. 

Stadgar med ändringsförslag markerade. 

Stadgeförslag 2017-10-10. 

Stadgar 1947-02-20.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att medge HSB:s i Uddevalla Stiftelse Jacobsberg att ändra stadgarna enligt inkommet 

förslag.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 98 Dnr KS 2018/00914  

Uppföljning av nämndernas arbete med internkontroll 2019 

Sammanfattning 

Enligt ”Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun” ska varje nämnd inklusive 

kommunstyrelsen senast i december årligen anta en särskild plan för den interna 

kontrollen för det kommande året, samt rapportera resultatet av innevarande års 

granskningar utifrån gällande internkontrollplan. Kommunstyrelsen ska även, med 

utgångspunkt från nämndernas rapporter, utvärdera kommunens samlade system för 

intern kontroll.  

  

Sammanfattningsvis kan konstateras att 2019 års arbete med den interna kontrollen sker 

på ett tillfredsställande vis enligt beslutade riktlinjer. Baserat på nämndernas 

genomförda granskningar utifrån 2019 års internkontrollplaner görs bedömningen att 

den interna kontrollen i organisationen är god. I de fall avvikelser har identifierats har 

de antingen åtgärdats direkt eller så ges förslag till förbättringar/förändringar i arbetssätt 

för att säkerställa rutinerna. I många fall återkommer också granskningspunkter i nästa 

års internkontrollplan.  

  

Samtliga nämnder förutom socialnämnden har fastställt sina internkontrollplaner med 

utgångspunkt i genomförda risk- och väsentlighetsanalyser. Socialnämnden har vid flera 

tillfällen ombetts att redovisa genomförda risk- och väsentlighetsanalyser enligt 

framtagen mall till kommunstyrelsen, och i samband med nämndens beslut om 

internkontrollplan för 2020 är detta genomfört vilket ses som en positiv utveckling av 

arbetet med intern kontroll.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-19     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna uppföljningen av nämndernas arbete med internkontroll 2019 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 99 Dnr KS 2019/00859  

Nämndernas internkontrollplaner 2020 

Sammanfattning 

Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll ska varje nämnd senast i december 

årligen anta en särskild plan för den interna kontrollen under det kommande året. Utöver 

nämndernas egna kontrollpunkter omfattas 2020 års internkontrollplaner av en 

kommungemensam internkontrollpunkt; kontroll av kännedom och kunskap om 

systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Den kommungemensamma kontrollpunkten 

fastställdes av kommunstyrelsen den 27 november 2019, § 296. Alla nämnder antog 

sina internkontrollplaner för 2020 i december 2019. 

  

Samtliga nämnder har också baserat internkontrollplanerna på genomförda risk- och 

väsentlighetsanalyser. Dock har inte någon risk- och väsentlighetsanalys genomförts i 

samband med framtagandet av internkontrollplan för överförmyndaren, så inför nästa 

års arbete uppmanas överförmyndaren att följa kommunens riktlinjer för intern kontroll 

och framöver basera internkontrollplanen på genomförda risk- och 

väsentlighetsanalyser.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-21 

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2020 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020 

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2020 

Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2020 

Socialnämndens internkontrollplan 2020 

Överförmyndarens internkontrollplan 2020       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna informationen. 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 100 Dnr KS 2020/00176  

Underlag till budgetdialog 2021-2023 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till planeringsunderlag inför 

budgetdialogen gällande flerårsplan 2021–2023.      

 

Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-12. 

Planeringsunderlag för kommunstyrelsen 2021-2023.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna planeringsunderlag för kommunstyrelsen inför budgetdialog för 

flerårsplan 2021–2023.    

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 101 Dnr KS 2020/00158  

Revidering av försäkringsbestämmelser 

Sammanfattning 

Enligt Reglemente för Kommunstyrelsen ursprungligen beslutad av 

kommunfullmäktige den 10 december 2014 (§ 232) med efterföljande revideringar ska 

kommunstyrelsen tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 

Kommunstyrelsen antog försäkringsbestämmelser för kommunen den 23 februari 2011. 

Uddevalla kommun blev år 2016 delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Bestämmelserna är nu i behov av revidering.  

  

Förutom rent redaktionella ändringar har en anpassning av gällande försäkringsvillkor 

med nuvarande försäkringsgivare gjorts i bestämmelserna. Det har även införts en 

skrivning om att samtliga försäkringsskador under självrisk ska bokföras med frikod. 

Detta för att en fullständig skadestatistik ska kunna tas fram i syfte att kunna förebygga 

skador.  

  

Kommunledningskontoret föreslår mot bakgrund av ovanstående att kommunstyrelsen 

beslutar att upphäva de nu gällande försäkringsbestämmelserna och anta nya 

bestämmelser angående försäkringsskydd i Uddevalla kommun enligt 

kommunledningskontorets förslag.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 200225, KS 2020/00158 

Förslag till nya försäkringsbestämmelser, daterade 200225  

Försäkringsbestämmelser, daterade 110117, antagna i kommunstyrelsen 110223 (§ 54, 

KS 2010:297) 

     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att anta de nya bestämmelserna angående försäkringsskydd i Uddevalla kommun i 

enlighet med kommunledningskontorets förslag. 

  

att upphäva de nu gällande försäkringsbestämmelserna daterade 2011-01-17, antagna i 

kommunstyrelsen 2011-02-23. 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 102 Dnr KS 2020/00181  

Samrådsyttrande rörande detaljplaneförslag för fastigheten 
Utby 2:7  

Sammanfattning 

Ett detaljplaneförslag för nya bostäder inom fastigheten Utby 2:7 håller på att upprättas. 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta och komplettera ett 

bostadsområde i Utby med ytterligare 2-3 bostäder. Föreslagen exploatering 

överensstämmer med översiktsplan, gällande detaljplan anger allmän platsmark Natur. 
  
Kommunledningskontoret har fått planförslaget på samråd. Planförslaget omfattar en 

begränsad yta och antal bostäder. Det blir en mindre förtätning av området. Plantexten 

beskriver att marken som tas i anspråk är idag betecknad som naturmark i gällande 

detaljplan. Planen föreslår att det som tidigare har varit utpekat som natur övergår till 

kvartersmark i syfte för byggnation av bostäder. Sedan föregående detaljplans antagande har 

planområdet och angränsande område förändrat sin karaktär till att förtätas. Djurhållning, 

åkerbruk samt slåttermarker koncentreras nu norr om Utby. Planen medför att området förtätas 

ytterligare och att grönområden koncentrats i randzonen av Utby. 
  
I pågående arbetet med framtagandet av en ny översiktsplan har jordbruksmark, grönområden 

med mera inventerats. Planområdet för Utby 2:7 utpekas i förslaget till den nya kommande 

översiktsplan som område för förtätning av befintlig sammanhållen bebyggelse. 
  
Kommunledningskontorets bedömning är att det inte finns något att erinra förslaget till 

detaljplan för Utby 2:7   

Beslutsunderlag 

Illustrationsplan tillhörande samrådshandlingar rörande detaljplan Utby 2.7. 

Plankarta tillhörande samrådshandlingar rörande detaljplan Utby 2.7. 

Planbeskrivning tillhörande samrådshandlingar rörande detaljplan Utby 2.7. 

Underrättelse tillhörande samrådshandlingar rörande detaljplan Utby 2.7 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterat 2020-03-03, KS 2020/00181.     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att inte ha något att erinra förslaget till detaljplan för Utby 2:7 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 103 Dnr KS 2020/00210  

Samrådsyttrande rörande detaljplaneförslag för del av Fröland 
3:25, Herrestad 4:5 mfl.  

Sammanfattning 

Ett förslag till detaljplan för del av Fröland 3.25, Herrestad 4;5 m.fl har skickats till 

Kommunledningskontoret för samråd under tiden 2020-03-11 till 2020-04-08. Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av väg mellan Undavägen och Frölandsvägen 

samt att komplettera befintligt industriområde Dyrsten med småindustri. 
  
Planens intensioner överensstämmer med den fördjupade översiktsplan för Uddevalla tätort 

(Föp). Behov av vägförbindelse som alternativ till Rv44 redovisas i Föp som vägkorridor 

mellan Undavägen och Frölandsvägen dock med en annan placering. 

Kommunledningskontoret bedömer att vägplaceringen i samrådsförslaget är välmotiverat. 
  
I Föp finns markerat i Naturvårdskartan en grönkorridor samt spridningskorridor som berörs 

av planförslaget. Planförslaget visar på att de grön- och spridningskorridorer får minst 

inverkan med den föreslagna placeringen av vägen.  
  
Utökning/förtätning av industri/verksamhetsmark i anslutning till befintligt industriområde 

Dyrsten ses som positivt. 
  
Kommunledningskontoret gör den samlade bedömningen att planförslaget är positiv och har 

inget att erinra.    

Beslutsunderlag 

Kungörelse för samråd rörande detaljplan för del av Fröland 3:25, Herrestad 4:5 mfl. 

SBN 2020/00079. 

Planbeskrivning för samråd rörande detaljplan för del av Fröland 3:25, Herrestad 4:5 

mfl. 

Plankarta för samråd rörande detaljplan för del av Fröland 3:25, Herrestad 4:5 mfl. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterat 2020-03-11, KS 2020/00210.     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att inte ha något att erinra samrådsförslaget rörande detaljplan för del av Fröland 3:25, 

Herrestad 4:5 mfl. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 104 Dnr KS 2019/00817  

Avveckling av mötesplats Tureborg 

Sammanfattning 

2019-11-27 beslöt kommunstyrelsen att sända ärendet ”Avveckling av mötesplats 

Tureborg” på remiss till berörda nämnder, samt stiftelsen Uddevallahem, med 

uppmaningen om att besvara ärendet senast 2020-02-28.  

Anledningen till förslaget om avveckling, är att kommunen behöver spara pengar och 

mötesplatsen är en verksamhet som inte har nyttjats optimalt under de sista åren. 

Lokalerna är dessutom tillfälliga och består av externa moduler. Verksamheten 

samfinansieras av nämnderna, samt av stiftelsen Uddevallahem (1,2 mkr/år).  

Den 19 september 2019 antog Socialnämnden, som ett av besparingsförslagen inför år 

2020, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen kring mötesplatserna (finansierar 35 

% av mötesplatserna Dalaberg och Tureborg). Eftersom samfinansieringen upphör, så 

blir konsekvensen att verksamheten upphör, eftersom finansiering saknas. Förslaget är 

att börja avveckla mötesplats Tureborg under år 2020. 

  

Mötesplats Tureborg har varit igång sedan 2012-01-26. Mötesplatsen bedrivs i tillfälliga 

lokaler som består av moduler som kommunen hyr av Svenska Skolmoduler AB, genom 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Planen var att bygga ett nytt ”Allaktivitetshus” i 

anslutning till den tillfälliga modulen, men det förslaget är inte längre aktuellt.    

  

Uppsägning av modulerna måste göras senast mars månad för att inte belasta år 2021. 

Kostnader för den avetablering som måste göras (flytt av modul, ersättning för slitage 

och eventuella skador, samt återställande av mark) beräknas uppgå till 350 000 kr.  

  

Remissen som skickats ut, uppmanade berörda parter att belysa hur en nedläggning 

påverkar den egna verksamheten. Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga svar har 

pekat på samma sak. Det finns en stor oro för det växande problem som råder av 

utanförskap och socioekonomisk utsatthet, framför allt bland barn och ungdomar.     

 

Jonas Sandwall (KD), Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD), Monica Bang 

Lindberg (L), Cecilia Sandberg (S), David Höglund Velasquez (V), Christer Hasslebäck 

(UP) och Annelie Högberg (S) yttrar sig i ärendet.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2020-03-11 § 12 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-04. 

Remiss Avveckling mötesplats Tureborg. 

Protokollsutdrag kultur och fritidsnämnden 2020-01-22. 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-02-19. 

Socialnämndens tjänsteskrivelse 2020-01-24. 

Protokoll barn och utbildningsnämnden 2020-02-27. 

Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2020-02-06. 

Yttrande från Uddevallahem.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Bifall till förlaget i handlingarna.  

 

Ingemar Samuelsson (SD) och David Höglund Velasquez (V): Bifall till förslaget i 

handlingarna med följande tillägg: Att uppdra åt kommunledningskontoret att 

återkomma med en åtgärdsplan för området Tureborg. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på arbetsmarknads-och integrationsutskottets förslag och 

finner kommunstyrelsen bifalla det. Ordförande ställer därefter proposition på Ingemar 

Samuelssons (S) tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen avslå det. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att avveckla verksamheten på mötesplats Tureborg under år 2020. 

  

   

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Vår bedömning är att mötesplats Tureborg inte utgör den plattform för integration som 

det var tänkt. Istället har andra platser utgjort plattform för naturliga möten, vilket 

klart är att föredra. Därmed har mötesplats Tureborg kommit att fungera som en 

fritidsgård. Med bakgrund i detta har Sverigedemokraterna redan i sin budgetmotion 

för verksamhetsåret 2020 budgeterat för en avveckling av mötesplats Tureborg. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 105 Dnr KS 2019/00807  

Justering av kommunbidrag 2020 

Sammanfattning 

Nämndernas kommunbidrag för 2020 behöver justeras för kapitalkostnader som inte 

ryms inom tilldelat kommunbidrag. Justering görs för att nämnderna ska ha en 

överensstämmelse mellan faktiska kostnader och kommunbidrag.       

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-04.     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag ökar med 5 590 tkr för ökade 

kapitalkostnader för Söndagsvägens förskola och moduler, 

  

att samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag ökar med 730 tkr för ökade 

kapitalkostnader enligt tabell, 
  
att finansiering sker genom kapitalkostnadsreserven.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 106 Dnr KS 2020/00193  

Bokslut för donationsfonder 2019 

Sammanfattning 

Kommunledningskontorets förslag till beslut för Uddevalla kommuns donationsfonder 

år 2018.  

Donationsfondernas tillgångar per 2019-12-31 uppgick till 309 161 kr (fg år: 396 167 

kr). Minskningen av fondernas tillgångar består i att 81 080 kr har delats ut och att 

fondernas administrativa kostnader uppgår till 5 926 kr. 

Donationsfondernas årsbokslut är upprättade i enlighet med stiftelselagen och utdelning 

ur fonderna har skett i enlighet med gällande stadgar och redovisningsmetodik. Inga 

avsättningar till fondkapitalet har skett under året. 

  

Under året har samtliga tillgångar i stiftelsen Samfond nr 4 delats ut i sin helhet till 

ändamål som överensstämmelser med gällande stadgar. I de fonder där samtliga 

tillgångar har delats ut ska anmälan om upplösning av respektive fond göras till 

Länsstyrelsen.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-04. 

Donationsfonder 2019 Sammanställning KS 

Donationsfonder 2019 Revisionsberättelser KS     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att fastställa bokslut per 2018-12-31 för donationsfonderna enligt föreliggande förslag 

samt, 

  

att anmäla om upplösning av Samfond nr 4 till Länsstyrelsen. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 107 Dnr KS 2020/00146  

Revidering av samverkansavtal för stadstrafiken i Uddevalla 
samt val av representanter till stadstrafikforum 

Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun tecknade 2012 ett samverkansavtal 

rörande stadstrafiken i Uddevalla där samverkan mellan kommunen och regionala 

kollektivtrafikmyndigheten formaliserades. Det övergripande målet i samverkansavtalet 

är att tillsammans verka för ett ökat kollektivt resande och en ökad marknadsandel i 

förhållande till bilen. Det enligt Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) upprättade 

trafikförsörjningsprogrammet och andra av regionen och kommunen upprättade 

strategiska dokument anger inriktning för detta arbete. 

  

Då någon revidering av samverkansavtalet inte skett sedan 2012 behövs mot bakgrund 

av nya måldokument en generell översyn av avtalets skrivningar och aktualitet 

genomföras. Stadstrafikforum i Uddevalla beslutade därför i 2019-06-18 att ge 

tjänstemannaorganisationen i uppdrag att samordnat med övriga stadstrafikforum i 

regionen göra en översyn av samverkansavtalet och föreslå revideringar till kommande 

möte.  Stadstrafikforum i Uddevalla kommun godkände ett förslag till reviderat 

samverkansavtal 2019-11-07. 

  

Kommunens representanter i stadstrafikforum utgörs av kommunens två ledamöter i det 

delregionala kollektivtrafikrådet (förbundsdirektionen Fyrbodal). Kommunen får enligt 

samverkansavtalet utse ytterligare två representanter vilket med fördel kan ske i kretsen 

av samhällsplaneringsutskottets ledamöter. Utskottet har som uppgift att stödja 

kommunstyrelsens lednings- och styrfunktion genom att bereda frågor inom såväl 

miljö- och klimatområdet som den långsiktiga samhällsplaneringen vilken bl.a. omfattar 

samhällsbyggande, kollektivtrafik och infrastruktur 

Beslutsunderlag 

Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2020-03-03 § 20 

Samverkansavtal för stadstrafiken i Uddevalla, 2019-12-10 

Kollektivtrafiknämnden protokollsutdrag 2020-01-20. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-24 

Yrkanden 

Paula Berger (S) nominerar Anna Lena Heydar (S) att jämte Jarmo Uusitalo (MP) väljas 

till representant till stadstrafikforum. 

 

Martin Pettersson (SD) nominerar John Alexandersson (SD) att jämte Jarmo Uusitalo 

(MP) väljas till representant till stadstrafikforum. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på samhällsplaneringsutskottets första beslutssats och 

finner kommunstyrelsen bifalla denna.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 107 

 

Ordförande ställer därefter proposition på Paula Bergers (S) nominering mot Martin 

Petterssons (SD) nominering och finner kommunstyrelsen bifalla Paula Bergers (S) 

nominering. 

Beslut 

Kommunstyrelsen  

 

att godkänna samverkansavtal för stadstrafiken i Uddevalla 2019-12-19 samt  

  
att enligt föreliggande samverkansavtal, utöver kommunens ledamöter i det 

delregionala kollektivtrafikrådet, utse Jarmo Uusitalo (MP) och Anna Lena Heydar (S) 

som kommunens representanter i stadstrafikforum. 

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 108 Dnr KS 2020/00165  

Fråga från Fyrbodals kommunalförbund om regional plan samt 
precisering av brister avseende statligt regionala vägar 

Sammanfattning 

Förbundsdirektionen i Fyrbodal beslutade 2016-12-16 om inspel av brister i det statliga 

regionala vägnätet till Västra Götalandsregionen såsom upprättare av plan för regional 

transportinfrastruktur. Kommunalförbundet Fyrbodal har med sikte på kommande 

planrevidering nu bett kommunerna att se över de existerande bristerna för det statliga 

regionala vägnätet och uppdatera eller precisera de i listan upptagna objekten. 

Förbundet vill kontrollera objektens aktualitet samt i några fall öka tydligheten med vad 

som avses. Inga nya brister ska i detta läge lämnas in till förbundet.  

  

Av förteckningens brister berör brist nr 1 och brist nr 6 Uddevalla kommun. Brist nr 1, 

dvs väg 161 Uddevalla-Lysekil, har av Västra Götalandsregionen redan prioriterats för 

genomförande (etapp 1) och åtgärdsvalsstudie (etapp 2). En åtgärdsvalsstudie pågår f.n. 

för hela sträckan Rotvik – Skår (färjeläget). Västra Götalandsregionen kommer när 

utredningen färdigställts att fatta beslut om det fortsatta arbetet med väg 161. 

  

Brist nr 6, dvs väg 44/161 Lysekil-Götene, utgör ett stråk och inte något specifikt 

vägavsnitt. Objektet är otydligt och behöver preciseras för att Västra Götalandsregionen 

ska kunna prioritera ett objekt som namngivet i regional plan. Kommunalförbundet 

Fyrbodal bör för att så skall kunna ske därför precisera objekt nr 6 i bristlistan till 

exempelvis ”Förbifart Uddevalla/väg 678”. Åtgärden bör vara någon av de av 

Trafikverket föreslagna, dvs utbyggnad av sträckan Lerbo-Råsseröd till 2+1 eller 2+2 

väg. 

 

Elving Andersson (C), Mikael Staxäng (M), Kenneth Engelbrektsson (S)  

och Jarmo Uusitalo (MP) yttrar sig i ärendet. 

  

Beslutsunderlag 

Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2020-03-03 § 21  

Kommunalförbundet Fyrbodal, Inspel av brister i transportinfrastrukturen. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-24 

Yrkanden 

Kenneth Engelbrektsson (S): Bifall till samhällsplaneringsutskottet förslag med 

ändringen att följande skrivning stryks i dess andra föreslagna beslutssats: samt att 

planerad bergtäktsverksamhet förväntas att ytterligare komma att belasta 

trafiksäkerheten på sträckan. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Kenneth 

Engelbrektssons (S) ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla det. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 108 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

  

att som förtydligande av brist nr 6 översända kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

till kommunalförbundet Fyrbodal samt 

  

att i brist nr 6, sträckan Lerbo-Råsseröd, ska förordas vara 2+2 väg eftersom 2+2 

möjliggör avlastning för Uddevallabron, som ofta är avstängd relaterat till väder. 

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 109 Dnr KS 2020/00115  

Begäran om planbesked berörande Forshälla-Röd 2:12  

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Forshälla-Röd 2:12 har inkommit med begäran om planbesked. 

Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger Skolverksamhet. Sökanden vill 

uppföra ny skola med kapacitet om ca: 600 elever F-6 inom ett 30 000 kvadratmeter 

stort område på Forshälla-Röd 2:12. 

Plan och exploateringsenheten i Uddevalla kommun har under hösten 2019 upprättat en 

förstudie: Ny skola och förskola i Ammenäsområdet, se bilaga 2. På sidorna 15–19 i 

förstudien behandlas det aktuella området.  

Barn och utbildningsnämnden beslutade 2020-01-23 att begära planbesked för 

Forshälla-Röd 2:12 F-6 skola. Markområdet består av till huvuddelen skogbeklätt berg 

och är delvis relativt kuperad. Skolan är tänkt att byggas enligt konceptet ”Skolan mitt i 

byn” som innebär att lokalerna ska vara en mötesplats för alla åldrar och olika intressen 

i närområdet. Ambitionen är en multianvändning av skolan och att den samutnyttjas av 

andra verksamheter även utanför skoltid.  

Området omfattas i dagsläget inte av någon detaljplan. 

  

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 

ska godkänna att detaljplaneförslag för Forshälla-Röd 2:12 upprättas.     

     

Beslutsunderlag 

Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2020-03-03 § 22 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-02-17 

Begäran om planbesked berörande Forshälla-Röd 2:12, Bilaga 1 

Förstudie: Ny skola och förskola i Ammenäsområdet, se bilaga 2. 

Förprövningsrapport Forshälla-Röd 2:12, Bilaga 3  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Forshälla-Röd 2:12 upprättas, 

  

att planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och          

samhällsbyggnadsförvaltningen, 

 

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2023 samt 

 

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

  
  
  
  
  
 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 110 Dnr KS 2020/00071  

Begäran om planbesked berörande Thorild 12 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Thorild 12 har inkommit med begäran om planbesked. 

Ansökan avser att ändra den befintliga detaljplanen som medger Handel och 

garageändamål till att även innefatta vård, utbildning, kultur samt kontorsverksamhet. 

  

Ansökan avser att ändra den befintliga detaljplanen som medger Handel och 

garageändamål till att även innefatta vård, utbildning, kultur samt kontorsverksamhet. 

 

Området omfattas i dagsläget av stadsplan 14-UDD-231/1964, se bilaga 2. 

Området omfattas även av tomtindelning 1485K-241/1964, se bilaga 3 

 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 

ska godkänna att detaljplaneförslag för Thorild 12 upprättas.     

 

Beslutsunderlag 

Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2020-03-03 § 23Kommunledningskontorets 

tjänsteskrivelse daterad 2020-02-17 

Begäran om planbesked berörande Thorild 12 

Bilaga 1  

Stadsplan 14-UDD-231/1964 

Tomtindelning 1485K-241/1964 

Förprövningsrapport Thorild 12     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Thorild 12 upprättas, 

  

att planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 

samhällsbyggnadsförvaltningen, 

 

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2022 samt 

 

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

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 111 Dnr KS 2020/00064  

Begäran om planbesked berörande Uddevalla Ljung 1:12, 1:45 
och 1:46 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Ljung 1:12, 1:45 och 1:46 har inkommit med begäran om 

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

fastigheterna ligger intill varandra och utgör tillsammans ca 4,5 hektar mark.  

Sökanden skriver i sin ansökan att de avser skapa ett bostadsområde i Ljungskile med 

ca 18–30 radhus/kedjehus som har närhet till centrum, skola och kommunikationer. Ett 

område som är centralt men ändå lantligt. Sökanden skriver även att de eventuellt kan 

uppföra en större byggnad som skulle innehålla kontor/lager/ förråd etc. som även har 

till syfte att vara en ljudbarriär för bostadsområdet. 

Sökanden är medveten och att området är lokaliserat med närhet till både järnväg och 

motorväg och har anlitat Brekke & Strand Akustik AB för att utföra en 

trafikbullerutredning på fastigheten, se bilaga 2.  

Området omfattas i dagsläget inte av någon detaljplan. 

  

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 

ska godkänna att detaljplaneförslag för Ljung 1:12, 1:45 och 1:46 upprättas.     

     

Beslutsunderlag 

Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2020-03-03 § 24Kommunledningskontorets 

tjänsteskrivelse daterad 2020-02-17 

Begäran om planbesked berörande Ljung 1:12, 1:45 och 1:46 

Trafikbullerutredning 

Förprövningsrapport Ljung 1:12, 1:45 och 1:46 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Ljung 1:12, 1:45 och 1:46 upprättas, 

  

att planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 

samhällsbyggnadsförvaltningen, 

 

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2023 samt 

 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 112 Dnr KS 2020/00204  

Avsägelse från Jonas Sandwall (KD) från uppdraget som 
ledamot i Coompanion kooperativ utveckling Fyrbodal samt 
nominering av ny ledamot 

Sammanfattning 

Jonas Sandwall (KD) har i en skrivelse till kommunstyrelsen avsagt sig uppdraget som 

ledamot i Coompanion kooperativ utveckling Fyrbodal. Kommunstyrelsen har att 

nominera ny ledamot.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2020-03-09 

Yrkanden 

Jonas Sandwall (KD) nominerar Ann Malmberg (KD). 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna avsägelsen samt  

 

att nominera Ann Malmberg (KD) till ny ledamot i Coompanion kooperativ utveckling 

Fyrbodal till och med 2022-12-31.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 113 Dnr KS 2020/00005  

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från 
Fyrbodal 2020 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Christer Hasslebäck (UP) informerar om att Fyrbodals 

arbetsutskott har träffats och diskussioner har förts om fördelning av tillväxtmedel. 

 

Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 114 Dnr KS 2020/00004  

Information från kommundirektören 2020 

Sammanfattning 

Kommundirektör Peter Larsson informerar om följande. 

 

Läget i kommunen mot bakgrund av viruset covid 19:s framfart.  

Kommunen befinner sig just nu inte i en krissituation och prioriteringarna är att hindra 

smittspridningen bland äldre. Kommunledningen har dagliga avstämningsmöten med 

förvaltningscheferna. Ett antal åtgärder har vidtagits och nya bestämmelser för 

personalen har tillkommit. Åtgärder för att underlätta situationen för det lokala 

näringslivet har också vidtagits. 

 

Kommundirektören informerar vidare om den bilagan om Uddevalla kommun som 

kommer distribueras med Dagens Industri i början av april. 

 

Elving Andersson (C), Cecilia Sandberg (S), Anna Lena Heydar (S), Niklas Moe (M), 

Christer Hasslebäck (UP), Mikael Staxäng (M), Ann-Charlott Gustafsson (UP), Jonas 

Sandwall (KD) och Annelie Högberg (S) yttrar sig. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 115 Dnr KS 2020/00002  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

I förteckning daterad 2020-03-16 redovisas de beslut som har fattats å 

kommunstyrelsens vägnar via delegering under perioden 2020-02-18—2020-03-16. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-03-16 

Förteckningar över fattade delegationsbeslut 2020-03-16 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 116 Dnr KS 2020/00003  

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

  

Hälsopolitiska rådets protokoll 2020-02-25 

 

2020/140 

Hälsopolitiska rådets besluts att godkänna uppföljning av samverkansavtalet 2019 och 

den ekonomiska redovisningen. 

  

Personalutskottets protokoll 2020-03-04 

 

2020/191 

Protokollsutdrag från Tanums kommun om transportkorridor Skagerack.  

  

Uddevalla Utvecklings AB:s protokoll 2020-03-05 

  

Samhällsplaneringsutskottets protokoll 2020-03-03 

 

Jävsutskottets protokoll 2020-03-04 

 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll 2020-03-11 

  

2020/10 

Finansrapport avseende februari 2020. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 117 Dnr KS 2020/00230  

Avsägelse från Roger Ekeroos (M) avseende uppdragen i 
ekonomiutskottet och samhällsplaneringsutskottet 

Sammanfattning 

Roger Ekeroos (M) har i en skrivelse till kommunstyrelsen avsagt sig uppdragen som 

ledamot i ekonomiutskottet och 1:e vice ordförande i samhällsplaneringsutskottet.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2020-03-20 

Yrkanden 

Mikael Staxäng (M) nominerar Niklas Moe (M). 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja avsägelsen samt 

 

att välja Niklas Moe (M) till ledamot i ekonomiutskottet samt 1:e vice ordförande i 

samhällsplaneringsutskottet. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 118 Dnr KS 2020/00232  

Deltagande på distans vid fullmäktige- och 
nämndsammanträden samt tillhörande ändring av 
kommunfullmäktiges arbetsordning samt reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder 

Sammanfattning 

Med hänvisning till risk för smittspridning har det efterfrågats möjligheter för 

deltagande på distans vid fullmäktige- och nämndsammanträden från bl.a. 

kommunfullmäktiges ordförande. Kommunledningskontoret avser därför att i denna 

tjänsteskrivelse redogöra för vilka möjligheter kommunallagen ger till detta, samt lämna 

några ytterligare uppgifter i ämnet. För fördjupad information hänvisas till nyutkommet 

PM från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i ämnet.  

 

Kommunallagen tillåter sedan några år deltagande på distans i både nämnder och 

fullmäktige. Ett fullmäktigebeslut krävs dock i båda fallen. Fullmäktiges arbetsordning 

ska reglera i vilken utsträckning deltagande på distans får ske. SKR föreslår att 

motsvarande reglering sker i nämndernas reglemente. 

 

Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 

sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

Kraven för att deltagande på distans ska tillåtas är mycket högt ställda. Det är i nuläget 

inte klarlagt om det finns utrustning i Uddevalla kommun som kan hantera deltagande 

på distans. Tester och eventuella kompletteringar måste ske. Kommunledningskontoret 

bedömer att möjligheten bör användas restriktivt och att det finns ett antal risker. 

 

Elving Andersson (C) och David Höglund Velasquez (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-23. 

Sveriges Kommuner och Regioner, PM ang deltagande på distans och begränsning av 

antalet deltagare/ledamöter vid fullmäktige- och nämndsammanträden med anledning av 

risk för smittspridning 2020-03-19 

Yrkanden 

Elving Andersson (C): Bifall till förslaget i handlingarna med ändringen skrivningarna 

om tidsbegränsning för ledamoten att anmäla deltagande på distans tas bort. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Elving Anderssons (C) 

ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla det. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att en ny paragraf med följande lydelse läggs till i reglemente för kommunstyrelsen och 

övriga nämnder i Uddevalla kommun, avsnittet övergripande bestämmelser:  
 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 118 
 

§ Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 

varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 

sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 

distans. Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 

distans i styrelsen/ nämnden. 

 

att en ny paragraf med följande lydelse läggs till i kommunfullmäktiges arbetsordning: 

 
§ Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 

på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 

realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 

villkor. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

 

 


