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Underskrift ………………………………………… 
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Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25  
 

 
Sammanträde Kommunstyrelsen  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, kl.11:00-14:34 med ajournering 12:00-13:00 
  
Ledamöter Martin Pettersson (SD), Ordförande 

Henrik Sundström (M), 1:e vice ordförande 

Ingemar Samuelsson (S), 2:e vice ordförande 

Camilla Josefsson (M) 

Gösta Dahlberg (M) 

Camilla Johansson (C) 

David Sahlsten (KD) 

Annelie Högberg (S) fr.o.m. § 3 

Stefan Skoglund (S) 

Robert Wendel (S) 

David Höglund Velasquez (V) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Mattias Forseng (SD) 

Christer Hasslebäck (UP) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Anna-Lena Heydar (S) för Annelie Högberg (S) § 1-2 

 
Ersättare Niklas Moe (M) 

Jennie Ekland (C) 

Maria Johansson (L) 

Jerker Lundin (KD) 

Anna-Lena Heydar (S) 

Paula Berger (S) 

Kent Andreasson (UP) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Övriga Bengt Adolfsson, ekonomichef, § 1 

Micaela Fondin, budgetcontroller, § 2 

Björn Segelod, säkerhetschef, § 3 

Per Bäckström, projektchef 

Malin Krantz, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 Dnr KS 283886 

Förändringar av föredragningslistan  

Sammanfattning 

Ordföranden meddelar att ärende 8, Revidering av riktlinjer för sponsring, och ärende 

22, Yttrande gällande granskningshandlingar för ändrad detaljplan på fastigheten 

Fröland 3:25 m.fl., utgår från dagens föredragningslista. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr KS 323911 

Information om preliminärt bokslut för 2022 

Sammanfattning 

Ekonomichef Bengt Adolfsson informerar om kommunens preliminära ekonomiska 

resultat för 2022. 

 

Det preliminära resultatet uppgår till 177 mkr och kan jämföras med ett budgeterat 

resultat på 41 mkr. Coronapandemins avtagande och kriget i Ukraina är faktorer som på 

olika sätt har påverkat kommunens ekonomi med bland annat statlig kompensation för 

sjukersättningar men däremot kostnadsökningar till följd av den stigande inflationen. 

Kommunstyrelsen får en redogörelse för hur priset på olika varor och tjänster som 

kommunen nyttjar har ökat procentuellt. 

 

Samtliga finansiella mål förväntas uppnås men osäkerhet råder huruvida två tredjedelar 

av de verksamhetsmässiga målen uppnås vilket är en förutsättning för att kommunen 

ska kunna uppnå god ekonomisk hushållning.  

 

En större post som påverkat resultatet är den fortsatta inlösen av äldre 

pensionsförpliktelser (den s.k. pensionsskulden) på -104 mkr som möjliggjordes tack 

vare det goda resultatet. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 323952 

Information om förutsättningar för budgetdialogen 2023 inför 
flerårsplan 2024-2026 med budget 2024 

Sammanfattning 

Budgetcontroller Micaela Fondin informerar om förutsättningarna för nästa års budget 

samt tidplan och hålltider för vårens budgetarbete.  

 

Kommunledningen har påbörjat arbetet med att ta fram underlag inför 2024-2026, 

arbetet kommer att intensifieras under januari, där man även kommer att titta på olika 

alternativ för besparingar. Under januari till mars arbetar förvaltningarna med att 

sammanställa underlag inför budgetdialogen den 14 april. 

 

Ärendet tillställs kommunstyrelsen för beslut i ärende 13 på dagens föredragningslista.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 324065 

Information om utvärdering av kommunens implementering av 
visselblåsarlagen  

Sammanfattning 

Säkerhetschef Björn Segelod informerar om kommunens arbete med att implementera 

den så kallade visselblåsarlagen. Enligt lagen ska alla kommuner ha en funktion för 

visselblåsarärenden från och med juli 2022. I Uddevalla kommun är funktionen placerad 

under kommunledningskontorets enhet för trygghet och samhällsskydd.  

 

Säkerhetschefen ger statistik för antalet ärendet som har inkommit och hur de har 

hanterats. Utvärderingen tillställs kommunstyrelsen för beslut i ärende 18 på dagens 

föredragningslista.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 2022/00443 

Motion från Christer Hasslebäck (UP) och Kent Andréasson 
(UP) om byggande av fartreglerande hinder på gång- och 
cykelvägen vid Fjällvägen  

Sammanfattning 

Christer Hasslebäck (UP) och Kent Andréasson (UP) har inkommit med motion om 

byggande av fartreglerande hinder på gång- och cykelvägen vid Fjällvägen. 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden.  

I sitt remissvar skriver nämnden att ett medborgarförslag i samma ärende nyligen 

bifallits och att åtgärder med hinder som gör trafikmiljön säkrare för gående och 

cyklister kommer att genomföras skyndsamt. Nämnden föreslår med detta att motionens 

ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-22. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-12-13 § 451. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-22. 

Motion från Christer Hasslebäck (UP) och Kent Andréasson (UP). 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med ovan anse motionen besvarad. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2021/00640 

Motion från Ann-Marie Viblom (MP) och Jarmo Uusitalo (MP) 
om att bevara Ljungskiles kulturarv 

Sammanfattning 

Ann-Marie Viblom och Jarmo Uusitalo inkom i november 2021 med motion om att de 

båda äldre träbyggnaderna, Hälle Lider 12 och 13, som på grund av bygget av den nya 

Ljungskileskolan avses att rivas, ska bevaras på plats, eller om detta inte är möjligt, 

flyttas till annan lämplig central plats i Ljungskile. Samma sak gäller ”Björneborg”, 

Hälle Lider 10. 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden och kultur 

och fritidsnämnden.  

Samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt remissvar att kostnaderna för att flytta och 

rusta upp byggnaden Hälle Lider 12 uppskattas till omkring 20 mkr. För att få fram mer 

precisa uppgifter om möjligheter och kostnader skulle fördjupade undersökningar 

krävas. Byggnaden bedöms ha ett omfattande underhållsbehov. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i sitt remissvar att Hälle Lider 12 är av stor vikt för 

kulturmiljön i Ljungskile, varför en rivning kommer att få negativa konsekvenser för 

densamma. Den nya skolbyggnaden bör därför i stor utsträckning kompensera förlusten 

vid eventuell rivning genom att spegla den förlorade kulturmiljön. Nämnden anser att 

byggnadernas kulturvärde och skick ska dokumenteras innan rivning verkställs. 

Ungdomsfullmäktige har yttrat sig i ärendet och ställer sig bakom motionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-11. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-12-14 § 206. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-12-01. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-11-17 § 400. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-26. 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2022-02-10 § 11. 

Motion från Ann-Marie Viblom (MP) och Jarmo Uusitalo (MP).  

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP) och David Höglund Velasquez (V): bifall till motionen. 

 

Henrik Sundström (M) för (M)-, (KD)-, (UP)- och (SD)- gruppernas ledamöter: bifall 

till förslaget i handlingarna 

 

Camilla Johansson (C): bifall till förslaget i handlingarna. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 6 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Jarmo Uusitalos (MP) 

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

  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att byggnaden Hälle Lider 12 ska dokumenteras avseende kulturvärde och skick och 

med detta anse motionen besvarad.  

Reservation 

Jarmo Uusitalo (MP) och David Höglund Velasquez (V) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 2022/00660 

God ekonomisk hushållning 2023 för Uddevalla Vatten AB 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och 

kommunalförbund. 

God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, 

bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i 

samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 

Varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta 

kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande 

där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet 

god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett 

verksamhetsperspektiv. 

Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när 

finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  

Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar 

av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.  

Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när 

finansiella mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, 

visar måluppfyllelse/förbättring.  

Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-

delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning. 

Uddevalla Vatten ABs utvärdering är att bolaget har god ekonomisk hushållning när 

båda finansiella mål och minst 50 procent av de verksamhetsmässiga målen uppnås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-08 

Bilaga 1 God ekonomisk hushållning 2023 Uddevalla vatten AB 

Protokoll nr 5, Uddevalla Vatten AB styrelsemöte 2022-12-01 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Uddevalla Vatten ABs utvärdering av god ekonomisk hushållning 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr KS 2021/00648 

Revidering av riktlinjer för sponsring 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9 Dnr KS 2022/00683 

Tillägg i kommunstyrelsens reglemente, beslut om 
kommunövergripande åtgärder vid samhällsstörning 

Sammanfattning 

Covid 19-pandemin och i den nuvarande situationen med risk för elbrist med  

omfattande samhällsstörningar som följd har aktualiserat behovet av att skyndsamt  

kunna fatta kommunövergripande beslut för att hantera krissituationer. Det kan t.ex.  

handla om åtgärder för att förhindra spridning av smitta, förändrade öppettider,  

omfördela personal och andra resurser mellan olika verksamheter, tillfälligt stänga eller  

minska verksamheter, minska kommunens elförbrukning etc. 

 

Ett förslag har tagits fram som innebär att kommunstyrelsens ges rätt att fatta vissa,  

tidsbegränsade, brådskande beslut att gälla för andra berörda nämnders verksamheter.  

Förslaget är framtaget med stöd av 6 kap 8 § som infördes i 2017 års kommunallag. 

 

På detta sätt bedöms krishanteringen kunna startas snabbare och mer effektivt vid  

störningar som inte är eller ännu utvecklats till en sådan händelse som föranleder  

aktivering av krisledningsnämnden.  

 

Bestämmelsen föreslås som ett tillägg i kommunstyrelsens reglemente. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-23. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att tillägga följande i reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, reglemente  

för kommunstyrelse § 8: 

 

Vid kris eller risk för allvarlig samhällsstörning besluta att vidta åtgärder inom andra  

nämnders verksamhetsområden för att hantera en uppkommen bristsituation eller annan  

störning. Besluten ska vara tidsbegränsade, nödvändiga med hänsyn till händelsens art  

och omfattning och ej inverkande på nämndernas självständighet i myndighetsutövning,  

tillämpningen av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KS 2022/00671 

Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2023 

Sammanfattning 

En sammanställd budget görs i syfte att få en helhetsbild av kommunkoncernen för 

kommande år. Den utgår från flerårsplanen som beslutades av kommunfullmäktige i 

juni och som sedan reviderades av kommunfullmäktige i november med anledning av 

inflationstrycket. De år då val av fullmäktige har hållits ska budgeten dessutom 

fastställas av nyvalda fullmäktige. Den sammanställda budgeten tar även hänsyn till 

tillkommande beslut om kommunbidragsförändringar som har beslutats av 

kommunstyrelsen under augusti till november 2022. Den består av nämndernas och 

företagens inrapportering i slutet av 2022. Alla sammanställningar i prognos 2022 för 

kommunen och företagen bygger på prognosen vid senaste delårsbokslut. Den 

sammanställda budgeten utgör grunden för den ekonomiska uppföljningen under 2023. 

Följande förändringar har skett av flerårsplanen som kommunfullmäktige antog: 

 Omräkning av nämndernas kommunbidrag från fast till löpande pris enligt 

beslut i kommunstyrelsen i augusti, där har kommunbidragen även justerats för 

övriga förändringar såsom  höjning av internränta och personalomkostnader, 

förändringar i statsbidrag, kapitalkostnader och andra beslutade 

kommunbidragsjusteringar 

 Justering mellan nämnderna avseende personalomkostnader för interna tjänster 

(beslut i kommunstyrelsen i september) 

 Justering för utökat kommunbidrag till socialnämnden avseende förkortad 

arbetstid för personal som arbetar natt (beslut i kommunstyrelsen i oktober) 

 Kompensation ur kapitalkostnadsreserv (beslut i kommunstyrelsen i november). 

Under kommunstyrelsens sammanträde uppmärksammar Camilla Johansson (C) ett 

uppenbart fel i tabellen på s. 28. Kommunledningskontoret kommer korrigera felet inför 

kommunfullmäktiges behandling av ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-10 

Flerårsplan 2023-2025 med sammanställd budget 2023 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Flerårsplan 2023-2025 med sammanställd budget 2023 med den 

korrigering som har redogjorts på kommunstyrelsens sammanträde.  

Deltar ej i beslut 
Jarmo Uusitalo (MP) och David Höglund Velasquez (V) avstår från att delta i beslutet 

med hänvisning till egna budgetmotioner. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KS 2022/00594 

Svar på revisionsrapport om granskning av kommunens arbete 
med detaljplaner och trafikplanering 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har granskat kommunen arbete med detaljplaner och 

trafikplanering. Slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för 

ansvarsprövning är att samhällsbyggnadsnämnden delvis bedriver en tillräcklig styrning 

och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess, men att analys samt riskhantering 

och uppföljning bör utvecklas. 

De slutsatser granskningen beskrivit delas av kommunledningskontoret. 

Revisionsrapportens innehåll bedöms således vara relevant och de rekommendationer 

om utvecklingsområden kring trafikplanering vid exploateringar av äldre detaljplaner, 

skall ses över. På samma sätt ges förslag på att kommunstyrelsen i sin uppsiktsplikt, 

följer upp Samhällsbyggnadsnämndens inre arbete med handläggningstider av 

detaljplaner. Förslaget sammanfattas i att framledes minimera risker genom ökad 

systematisk uppföljning av trafiksituationer vid detaljplanearbetet och prioriteringar 

kring resurser. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-04. 

Följebrev till kommunstyrelsen. 

Revisionsrapport granskning av kommunens arbete med detaljplaner och 

trafikplanering. 

Kortrapport granskning av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att översända kommunledningskontorets tjänsteskrivelse som svar på 

revisionsrapporten. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

att godkänna kommunstyrelsens svar. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr KS 2020/00738 

Slutredovisning av överenskommelse om idéburet offentligt 
partnerskap (IOP) avseende ensamkommande som fyller 18 år 

Sammanfattning 

20 december 2017 tecknades den första överenskommelsen om Idéburet Offentligt 

Partnerskap (IOP) mellan Föreningen Agapes vänner UMT (Uddevalla, Munkedal, 

Tanum), Ljungskile Folkhögskola, Svenska Kyrkan Uddevalla Pastorat, Rädda Barnen 

Region Väst och Uddevalla kommun avseende ensamkommande som fyller 18 år 

Bakgrunden var att regeringen utfärdade flera tillfälliga kommunbidrag för att 

underlätta för de asylsökande ungdomar som anlände 2014 och 2015 att bo kvar i 

kommuner runt om i Sverige under asylprocessen även efter att de fyllt 18 år. Medel 

fördelades proportionellt till kommunerna utifrån hur många inskrivna asylsökande 

ensamkommande barn och unga som väntade på ett slutligt avgörande i sitt asylärende i 

respektive kommun. För Uddevallas del innebar det 3 992 935 kr 2017, ytterligare 

bidrag 2018 som inte använts i detta IOP, och 1 548 302 kr 2019. Det har sedan 2015 

funnits ett stort engagemang bland Uddevallas medborgare och idéburna organisationer 

för denna grupp och en särskild förening bildades för ändamålet 2017. Detta såg 

kommunen positivt på och de ville tillvarata engagemanget i ett idéburet offentligt 

partnerskap. Sedan 2017 har IOP-avtalet förlängts i olika omgångar. 

December 2020 togs beslut om en ändrad inriktning för partnerskapet, samt förlängning 

av avtalet fram till 2022-12-31. Rädda Barnen sökte och blev beviljade nationella 

AMIF-medel (Asyl, migrations och integrationsfonden) till projektet Ung Kraft samma 

år, vilket gjorde att de kunde växla upp kvarvarande 480 000 kr till 1,9 mkr för 

lönekostnader i IOP-avtalet under 2021 och 2022. Målgruppen i AMIF-projekt Ung 

Kraft var unga tredjelandsmedborgare 15 - 24 år. Den ändrade inriktningen, som 

definierades via AMIF-projektet, innebar att målgruppen ändrades till att gälla s.k. unga 

tredjelandsmedborgare (TLM) 15-24 år där målsättningen var att skapa förutsättningar 

för hållbar försörjning och varaktig integration på arbetsmarknaden, samt att stärka 

deras förutsättningar att i slutändan få ett permanent uppehållstillstånd så att de får 

stanna i Sverige. En grupp med särskilt fokus var de unga tidigare ensamkommande 

som väntar på beslut eller har fått temporära uppehållstillstånd via nya gymnasielagen.  

AMIF-projektet Ung Kraft baseras på tre interagerande delar för att uppnå varaktig 

integration; Hälsa & självkänsla, Kunskap & kompetens, samt Nätverk & arbetsliv. I 

slutredovisningen beskrivs resultatet och effekten av Ung kraft inom dessa områden. 

Slutrapporten beskriver även vilka resultat och effekter som hela partnerskapet har gett 

efter dessa år. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-03 

Slutrapport av överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap avseende 

ensamkommande som fyller 18 år och unga tredjelandsmedborgare. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 12 
 

Överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap avseende ensamkommande som 

fyller 18 år och unga tredjelandsmedborgare. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna slutredovisningen av IOP avseende ensamkommande som fyller 18 år och 

unga tredjelandsmedborgare.   



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr KS 2022/00670 

Förutsättningar för budgetdialogen 2023 inför flerårsplan 2024-
2026 med budget 2024 

Sammanfattning 

Just nu är det ett osäkert ekonomiskt läge. I Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) 

ekonomirapport från december skriver de att tillväxten i Sverige blir ytterst svag 

framöver och en fas med sjunkande BNP under 2023 är sannolik. Att det väntas 

ekonomiskt tuffa tider under både 2023 och 2024, en följd av inflationen och den 

förestående lågkonjunkturen. Inflationen i november uppgick till 9,5 % enligt KPIF 

(konsumentprisindex med fast ränta). Inom kommunens verksamheter ser man ökade 

kostnader inom flera områden, såsom färdtjänst, skolskjutsar, livsmedel, köpta platser 

och externa hyror. Även energikrisen skapar nya utmaningar, där har kommunen redan 

vidtagit energisparande åtgärder.  

Enligt SKR:s ekonomirapport framgår även att under kommande tioårsperiod väntar en 

demografisk behovsökning som i allt större utsträckning utgörs av äldreomsorg. Detta 

återspeglas även i kommunens senaste befolkningsprognos där antalet invånare 80 år 

och äldre väntas öka med cirka 28% mellan åren 2021-2031. Kommuner och regioner 

behöver vidta olika åtgärder såsom att effektivisera och bromsa de ökade behoven av 

välfärd med hjälp av förebyggande arbete. Och det krävs nya arbetssätt genom att till 

exempel nyttja digital teknik. 

Även pensionskostnaderna stiger. SKR har tillsammans med arbetstagarorganisationer 

förhandlat fram ett nytt pensionsavtal. Det nya avtalet, den höga inflationen och den 

stora ökningen av prisbasbeloppet gör att pensionskostnaderna ökar kraftigt och 

försämrar kommunens ekonomiska läge både för 2023 och 2024. Inför 2025 och 2026 

är det dock en positiv förändring. I och med att det förväntas bli en tillfällig ökning av 

pensionskostnaden slår det mycket mellan åren. I och med detta föreslås det 

budgeterade resultatet vara 0 för 2024.  

Som utgångspunkt för denna planeringsomgång finns gällande flerårsplan för 2023-

2025. Det finns dock osäkra poster som ännu inte är beaktade såsom vissa effekter 

kopplat till nya lokaler, stadsutveckling, rivning och sanering, samt 

exploateringsverksamhet. 

Kommunledningen har under december påbörjat arbetet med att ta fram underlag inför 

2024-2026, arbetet kommer att intensifieras under januari, där man även kommer att 

titta på olika alternativ för besparingar. Under januari till mars arbetar förvaltningarna 

med att sammanställa underlag inför budgetdialogen. 

Förutsatt att skattesatsen är oförändrad föreslås nedanstående som utgångspunkt för 

budgetdialogen:  

· Den antagna flerårsplanen 2023-2025 ska utgöra grunden för planeringen. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 13 

· De preliminära kommunbidragen för 2024 respektive 2025 i flerårsplanen 2023-2025 

utgör grundförutsättningen. 

· Det finansiella nettokostnadsmålet om 98-99% skall gälla 2025-2026, dock föreslås 

detta frångås för 2024 för att hantera den tillfälliga ökningen av pensionskostnaderna. 

 · Kostnader för planerade verksamheter och projekt som idag inte finns medtagna och 

finansierade i flerårsplanen skall redovisas och vilka möjligheter till finansiering som 

finns. 

· Befolkningsprognosen från juni 2022 utgör planeringsförutsättning för den 

demografiska utvecklingen. 

 · Avstämning och fortsatt samordning sker löpande i kommundirektörens 

ledningsgrupp (KDLG), arbetet har startats upp under december och fortlöper. 

· Lokalförsörjningsplanen för 2023-2033 respektive Genomförandeplanen för 

bostadsförsörjning 2024- 2026 ligger till grund för nämndernas investeringsbudgetar 

och samordnas med flerårsplanen.  

· Nämnderna ska redovisa en plan för investeringar 2024-2033. Därutöver behöver 

årliga driftskostnader redovisas och behov av tillkommande kommunbidrag. 

Driftkostnader för föreslagna investeringar fördelas och redovisas på kapitalkostnader 

respektive övriga tillkommande verksamhetskostnader.  

· Även framtida driftskostnader som uppstår i samband med finansiell leasing ska 

redovisas.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-02 

Bilaga 1 – Förutsättningar för budgetdialogen 2023 inför flerårsplan 2024-2026 med 

budget 2024 

Bilaga 2 om ökade pensionskostnader 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förutsättningarna inför budgetdialogen 2023.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr KS 2022/00693 

Genomförandeplan för bostadsförsörjning 2023-2025 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens bostadsutveckling. 

Översiktsplanen talar om var kommunen vill att det ska byggas bostäder och samhälls-

byggnadsstrategin beskriver vilka prioriteringar kommunen gör under den närmaste 10-

årsperioden för att nå önskad utveckling. Till samhällsbyggnadsstrategin har kopplats en 

genomförandeplan som talar om när och i vilken ordning projekt ska genomföras under 

den närmaste treårsperioden. Planen beskriver översiktligt pågående och planerat 

bostadsbyggande i såväl privat som kommunal regi. Med denna utgångspunkt 

analyseras vilka åtgärder kommunen bör vidta i nästa steg för att klara bostads-

försörjningsansvaret och leda utvecklingen i önskad riktning.   

På bostadsmarknaden råder nu en stor osäkerhet med anledning av omvärldshändelser 

som påverkar ekonomi och konjunktur. Efterfrågan på bostäder har i ett kortare 

perspektiv minskat men kommunen måste ändå planera för fortsatt bostadsförsörjning 

och utveckling av ett attraktivt samhälle. Arbetet med stadsutveckling i centrum 

förutsätter fokus på bostadsprojekt i centrumkärnan enligt principen inifrån och ut och 

att kommunens och de privata exploatörernas projekt samordnas och påbörjas i lämpliga 

etapper. Flera privata exploatörer med relativt omfattande projekt i centrumkärnans 

närhet planerar nu för bostadsexploatering samtidigt som förberedelserna för 

utvecklingen av både Södra Å-staden och Västra centrum pågår. I Ljungskile har 

kommunens stora exploateringsområde vid Skarsjövallen mött hinder. I samband med 

förestående arbete med ny fördjupad översiktsplan för Ljungskile är det lämpligt att 

studera ytterligare möjligheter för ortens bostadsutveckling.  

Genomförandeplanen för 2024-2026 beskriver vilka aktiviteter kommunen bör vidta för 

att uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar och för att fortsätta planera för ett hållbart 

och attraktivt samhälle. Genomförandeplanen utgör ett underlag för budgetarbetet 2024-

2026 och är kommunstyrelsens beställning till berörda förvaltningar och bolag.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-03. 

Genomförandeplan för bostadsförsörjning 2024-2026.     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att låta genomförandeplanen för bostadsförsörjning 2024-2026 utgöra underlag till 

berörda förvaltningars och bolags planering av budget i flerårsplan 2024-2026.   

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 14 

Protokollsanteckning 

Camilla Johansson (C) noterar följande anteckning till protokollet:  

 

Centerpartiet vill tydliggöra att det inte är något motsatsförhållande i ett 

exploateringssyfte vad gäller tätorternas ytterkanter / mindre tätorter och att lyckas 

med att utveckla stadens centrum. Vikten av att kunna etablera sig både i centrum och 

de mindre tätorterna är av högsta vikt för både befolkningsökning samt val av bostad. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr KS 2022/00459 

Justering av kommunbidrag 2023 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens, samt socialnämndens kommunbidrag för 2023 behöver  

justeras med anledning av generella statsbidrag som är riktade till speciell verksamhet.  

Kommunbidragsjusteringen finansieras via omfördelning av central statsbidragsreserv 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-02. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna justeringen av kommunbidragen för år 2023 med 349 tkr, 

 

att fastställa de omräknade kommunbidragen enligt redovisad tabell, 

 

att finansiering sker genom central statsbidragsreserv 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr KS 2022/00655 

Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2022 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen och nämnderna till att den interna 

kontrollen är tillräcklig. Kommunrevisionen prövar sedan om den interna kontrollen 

som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

  

I ”Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun” som har fastställts av 

kommunfullmäktige anges att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att 

tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation 

kring intern kontroll upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån 

kommunens behov av intern kontroll. Genom att utvärdera nämndernas arbete med 

intern kontroll säkerställer kommunstyrelsen att kommunens riktlinjer för intern 

kontroll följs.  

  

Sammanfattningsvis bedöms att 2022 års arbete med den interna kontrollen sker på ett 

tillfredsställande sätt och i enlighet med beslutade riktlinjer. 

  

Baserat på nämndernas genomförda granskningar utifrån 2022 års internkontrollplaner 

görs bedömningen att den interna kontrollen i organisationen är god.  

  

Samtliga nämnders granskningar ligger diarieförda under samma diarienummer som 

detta ärende (KS 2022/00655). 

  

Samtliga nämnder har fastställt sina internkontrollplaner för 2022 med utgångspunkt i 

genomförda risk- och väsentlighetsanalyser.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-04 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna uppföljningen av nämndernas arbete med 2022 års internkontroll, 

  

att uppföljning ska ske vid kommunstyrelsens uppsiktsmöte våren 2023. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 Dnr KS 2022/00663 

Särskilt anslag för elitsponsring år 2023-2024 till IK Rössö 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun har beslutat om 1 mkr i särskilt anslag för  

elitsponsring. Förslaget är att IK Rössö får del av den extra sponsringen. 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag på avtal mellan Uddevalla kommun och  

IK Rössö i enlighet med kommunens riktlinjer för sponsring. I bedömningen har tagits  

del av kommunens riktlinjer för sponsring i Uddevalla kommun, 2005-01-12 och 

kompletterande kriterier för utökad sponsring av elitidrott, 2014-10-17, reviderat 2018- 

12-10 Dnr. 2018/00848-ett rådgivande dokument med kompletterande kriterier för  

utökad sponsring av elitidrott. 

 

Uddevalla kommun sponsrar IK Rössö med 400 000 kronor per år 2023 och 2024 för  

sitt avancemang till Elitettan och satsningen på elitnivå. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2023-01-03 

Avtal om elitsponsring mellan IK Rössö och Uddevalla kommun år 2023-2024 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att föreningen IK Rössö för år 2023 och 2024 tilldelas elitsponsring med 400 000 

kronor, och i enlighet med upprättat avtal,  

 

att finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för sponsring,  

 

att i övrigt godkänna avtalet 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr KS 2022/00270 

Utvärdering av Uddevalla kommuns organisation enligt Lag 
(2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden, visselblåsarlagen 

Sammanfattning 

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så 

kallade visselblåsarlagen, trädde i kraft den 17 december 2021. Den gäller inom privat 

och offentlig verksamhet. Den nya lagen innehåller bestämmelser om bland annat skydd 

mot hindrande åtgärder och repressalier och om ansvarsfrihet för åsidosättande av 

tystnadsplikt. Vidare finns bestämmelser om skyldighet att inrätta rapporteringskanaler, 

dokumentation, behandling av personuppgifter och sekretess. För kommunerna gäller 

att de nya interna rapporteringskanalerna ska var i drift senast den 17 juli 2022.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-22 § 202 att uppdra åt kommundirektören att till 

kommunstyrelsen redovisa en utvärdering av organisationen under januari 2023. I 

bilagd utvärdering överlämnas en utvärdering den nya organisationen samt statistik för 

antalet inkomna ärenden. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-04. 

Utvärdering av Uddevalla kommuns organisation enligt Lag (2021:890) om skydd för 

personer som rapporterar om missförhållanden, visselblåsarlagen. 

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-22 § 202. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utvärderingen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr KS 2021/00614 

Uppdrag från kommunstyrelsen att se över kommunens priser 
och deras inriktning för att se om man skulle kunna samla 
priserna till färre priser med en mer allmän inriktning typ "gjort 
en lovvärd insats för Uddevalla kommun och dess invånare", 
beslut om remittering 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-27 att uppdra åt kommunledningskontoret att ”se 

över kommunens priser och deras inriktning för att se om man skulle kunna samla 

priserna till färre priser med en mer allmän inriktning typ ”gjort en lovvärd insats för 

Uddevalla kommun och dess invånare”. 

Kommunen delar årligen ut ett antal olika priser, exempelvis jämställdhetspris, 

demokratipris och priser inom kultur- och fritidsområdet.  

Att det finns ett flertal priser innebär att utrymmet i flödet måste delas mellan de olika 

priserna och därmed finns risk att värdet av respektive utmärkelse blir lägre för varje 

nytt som tillkommer. Det har i några fall de senaste åren också visat sig att intresset för 

att nominera pristagare varit begränsat vilket skulle kunna bero på att det inte uppfattas 

som viktigt eller att det varit svårt att nå ut med information. Upprätthållande av 

prisutdelande är förknippat med administration och kostnader. 

Kommunledningskontoret bedömer att möjligheterna att marknadsföra nomineringar 

och uppmärksamma pristagare skulle öka om antalet priser minskade. Dessutom 

minskar de administrativa kostnaderna. Kommunledningskontoret föreslår därför att 

samtliga priser och stipendier i kommunen avvecklas och att det istället införs ett eller 

möjligen två nya priser som inrättas av kommunfullmäktige. Priserna ska 

uppmärksamma värdefulla insatser för Uddevalla i ett brett perspektiv. 

Då både samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden berörs av förslaget 

omfattas ärendet av beredningskrav och bör i ett första steg remitteras till nämnderna. 

Det kan även finnas anledning att bereda övriga organ som handhar priser möjlighet att 

yttra sig.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-09. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 259. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts, § 19 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 

Hälsopolitiska rådet, demokratiberedningen och personalutskottet med svar senast 

2023-04-01.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr KS 2022/00698 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, ändrad 
organisation kommunledningskontoret, delegationer om 
säkerhetsskydd m.m. 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till ändringar i kommunstyrelsens 

delegationsordning. Ändringarna motiveras dels av organisationsförändringar inom 

kommunledningskontoret från 1 februari, dels behov av delegationer inom området 

säkerhetsskydd vilka inte funnits tidigare. Delegatförteckningen är också uppdaterad. 

Delegaten Dataskyddshandläggare är ändrad till Informationssäkerhetshandläggare i 

enlighet med en ändring i informationssäkerhetsbestämmelserna. 

  

De avsnitt som berörs är Delegatförteckning, Allmänna ärenden samt Ekonomi. I 

avsnittet Allmänna ärenden är ändringarna markerade med röd text. Avsnittet Ekonomi 

var tidigare skrivet i en tidigare utformning av delegationsordningen, men är nu 

överflyttad i den nya mallen. De ändringar i sak som skett är att delegaterna justerats 

utifrån den nya organisationen. Inga ändringar av beslutanderätt, beloppsnivåer, 

anmälningsplikt etc föreslås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-18. 

Förslag till reviderad delegationsordning. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa delegationsordning för kommunstyrelsen enligt upprättat förslag att gälla 

från och med 2023-02-01. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr KS 2022/00613 

Kommunstyrelsens val av ledamöter, ersättare och ombud i 
utskott, beredningar, föreningar m.m. för perioden från och 
med 2023 

Sammanfattning 

Valberedningen har berett kommunstyrelsens valärenden och överlämnat ett förslag till 

valhandling. Kommunstyrelsen har att komplettera vissa uppdrag som fortfarande 

saknar nomineringar.  

 

Ledamöter som är valda till uppdrag i föreningar tillträder i samband med kommande 

årsmöten.  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokollsutdrag 2023-01-11 § 2 

Valberedningens valhandling 

Yrkanden 

Henrik Sundström (M) nominerar Martin Pettersson (SD) till ombud och Bengt 

Adolfsson (-) till ersättarombud i Kommunassurans Syd Försäkrings AB samt yrkar att 

bordlägga valet till Destination Uddevalla.  

 

Ingemar Samuelsson (S) nominerar sig själv till ersättarombud i Uddevalla Vatten AB, 

Jarmo Uusitalo (MP) till ersättarombud i Bohuskustens vattenvårdsförbund, Kerstin 

Joelsson-Wallsby (V) till ersättarombud i Mediapoolen AB, Kerstin Åkare (V) till 

ersättarombud i Sportstugan förening, Camilla Johansson (C) till ersättarombud i 

Regionteater Väst AB. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på de inkomna nomineringarna och finner 

kommunstyrelsen bifalla dessa. Ordförande ställer därefter proposition på att bordlägga 

valen till Destination Uddevalla och finner kommunstyrelsen bifalla yrkandet.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att välja ledamöter, ersättare, ombud, ombudsersättare enligt valberedningens förslag 

samt under sammanträdet inkomna nomineringar, 

 

att välja Martin Pettersson (SD) till ombud och Bengt Adolfsson (-) till ersättarombud i 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB, 

 

att bordlägga valen till Destination Uddevalla till nästkommande möte. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 Dnr KS 2022/00687 

Yttrande gällande granskningshandlingar för ändrad detaljplan 
på fastigheten Fröland 3:25 m.fl. 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr KS 2022/00690 

Yttrande gällande samrådshandlingar för ändrad detaljplan på 
fastigheten Stadskärnan 1:140 m.fl  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun uppdrog åt samhällsbyggnadsförvaltningen 

(2021-10-27) att upprätta ny detaljplan för del av fastigheterna Stadskärnan 1:140 och 

1:261. Detaljplanerna över fastigheterna behöver ändras för att möjliggöra kommunens 

arbete med översvämningsskydd vid Bäveån. Kommunens avsikt är också att skapa 

planförutsättningar för befintliga småbåtsbryggor som idag delvis saknar stöd i gällande 

detaljplan. Även delar av bryggans östra del är planstridiga, resterande del av befintlig 

brygga ligger utanför detaljplan idag. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av ett översvämningsskydd, samt en 

fortsatt drift av bryggor för båtar med stöd i detaljplan. Detaljplanen avser också att 

möjliggöra en ny servicebyggnad som ersättning för den befintliga, samt att ge planstöd 

åt ett utvecklat allmänt stråk med kajpromenad. 

Positivt planbesked för planläggningen erhölls i Kommunstyrelsen 2021-10-27. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-10 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-12-13 § 415 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-11-22,  

Planbeskrivning  

Plankarta  

Översiktskarta  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att inget erinra. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr KS 2022/00615 

Upphävande av avsiktsförklaring avseende verksamhetslokal 
Ljungskile hamn, Ljungs Hälle 1:120 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens dåvarande majoritet beslutade 2022-12-21 att meddela en 

avsiktsförklaring till Musselfabriken Ljungskile AB om en framtida uthyrning av 

fastigheten med option på försäljning av densamma. Kommunstyrelsens nuvarande 

majoritet har en delvis annan syn på hur kommunen lämpligen bör förhålla sig till 

markanvisningar. Så bör i normalfallet ske genom ett öppnare förfarande där olika 

intressenter ges lika möjligheter att komma in med förslag som kan ställas mot 

varandra, särskilt ifråga om attraktiv mark med stor påverkan för allmänheten. I 

avvaktan på framtagandet av en sådan process bör tidigare beslut i ärendet upphävas 

och avsiktsförklaringen, som inte är bindande, därmed återtas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag, 2023-01-13.  

Kommunstyrelsen protokoll 2022-12-21 § 383.  

Avsiktsförklaring avseende verksamhetslokal Ljungskile hamn 

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP), Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V),  

Camilla Johansson (C): avslag på förslaget i handlingarna.  

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ingemar Samuelssons 

(S) m.fl. yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att upphäva kommunstyrelsens beslut av 2022-12-21 om avsiktsförklaring. 

 

Reservation 

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets ledamöter 

reserverar sig mot beslutet med följande motivering:  

 

Grundläggande för en kommuns trovärdighet är att man kan lita på att de avtal som 

tecknas gäller, oavsett nya majoriteter eller ej. När den nya majoriteten återigen väljer 

att avbryta ett pågående avtal då blir det belastande för vår framtida trovärdighet. 

 

Den avsiktsförklaring som Kommunstyrelsen beslutade om i december 2022 följer 

samma rutiner som både Uddevalla och de flesta andra kommuner i Sverige använder. 

Om ett företag anmäler ett intresse för en verksamhetsutveckling, då bejakar vi detta 

och undersöker om vi har lämplig mark eller fastighet för ändamålet.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 24 
 

Musselfabriken Ljungskile AB, som är aktuell i denna avsiktsförklaring, har en 

verksamhetsidé som ligger högt i önskemål för de flesta kommuner. Havsbaserad mat 

som en viktig del i de Blå Näringarna är ett viktigt inslag i framtidens 

livsmedelsproduktion. Att Uddevalla avstår från en entreprenör som är välrenommerad 

i hela Sverige är anmärkningsvärt. För oss är det svårt att se några andra skäl till 

majoritetens beslut än rent personliga. 

 

Vi kan nu bara gratulera den kommun som nu får överta möjligheten när Uddevalla 

tackar nej. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr KS 2023/00044 

Information från kommundirektören samt 
stadsutvecklingsprojekten 2023  

Sammanfattning 

Kommundirektör Malin Krantz informerar om kommunstyrelsens ansvar och uppgifter 

samt kommunledningskontorets nya organisation. Den nya organisationen träder i kraft 

den 1 februari och syftet med omorganisationen har främst varit behovet av att optimera 

resurserna och att renodla avdelningarnas uppgifter. 

 

Projektchef Per Bäckström redogör för den verksamhet som ska bedrivas  

den nya avdelningen för frågor rörande samhällsutveckling och näringsliv.  

Kommunledningskontoret kommer särskilt kraftsamla för att förnya och förbättra 

kommunens näringslivsarbete.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26 Dnr KS 2023/00004 

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från 
Fyrbodal 2023 

Sammanfattning 

Ordföranden informerar om kommande arbete med att förnya kommunens vision samt 

majoritetspartiernas arbete med strategisk plan och styrkorten.  

 

Ordföranden redogör för samtal med polismyndigheten gällande ett nytt samarbetsavtal, 

ett så kallat medborgarlöfte, mellan kommunen och polismyndigheten.  

 

Anna-Lena Heydar (S) redogör för valberedningens i Fyrbodal arbete att bereda ett 

förslag till ny ordförande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr KS 2023/00002 

Redovisning av delegationsbeslut 2023 

Sammanfattning 

I förteckningar daterad 2023-01-16 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 

kommunstyrelsens vägnar under perioden 2022-12-13—2023-01-16. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-17 

Förteckningar över delegationsbeslut, 2023-01-16 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr KS 2023/00003 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2023 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga anmälningsärenden i förteckningen till handlingarna.  
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