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

  

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31  
 

 
Sammanträde Kommunstyrelsen  
Plats och tid Agneberg Norra, sal 1:11, kl.13:00-14:55 med ajournering kl. 14:05-

14:30. 
  
Ledamöter Ingemar Samuelsson (S), Ordförande 

Monica Bang Lindberg (L), 1:e vice ordförande 

Christer Hasslebäck (UP), 2:e vice ordförande 

Mikael Staxäng (M) 

Camilla Johansson (C) 

David Sahlsten (KD) 

Paula Berger (S) 

Stefan Skoglund (S) 

Annelie Högberg (S) till och med § 252 

David Höglund Velasquez (V) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Rolf Carlson (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Niklas Moe (M) för Roger Ekeroos (M) t.o.m. § 252 

Kenneth Engelbrektsson (S) för Annelie Högberg (S) fr.o.m. § 253 

Sonny Persson (S) för Roger Ekeroos (M) fr.o.m. § 253 

Mattias Forseng (SD) för Martin Pettersson (SD) 

  
Ersättare Elving Andersson (C) 

Christina Nilsson (KD) 

Kenneth Engelbrektsson (S) 

Sonny Persson (S) 

Anna-Lena Heydar (S) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Övriga Malin Krantz, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 211 Dnr KS 303472 

Fastställande av föredragningslistan  

Sammanfattning 

Ordförande Ingemar Samuelsson (S) meddelar att ärende 31 på dagens 

föredragningslista, Begäran om planbesked berörande del av Ljungs-Gunneröd 2:1, 

utgår från dagens sammanträde i väntan på yttrande på från samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att fastställa föredragningslistan med ovan nämnd förändring.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 212 Dnr KS 2021/00597 

Medborgarförslag från Jörgen Olsson om att utreda 
kommunens långsiktiga energiförsörjning 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att utreda kommunens långsiktiga 

energiförsörjning med solenergi, vindkraft och energilagring, då det i Uddevalla finns 

ett energilagringsföretag Azelio. Föreslaget syftar till att inleda ett samarbete mellan 

Uddevalla energi och Azelio, utan att man binder sig i praktiken och att det kan ge 

positiv reklam för Uddevalla kommun och Azelio. 

 

Medborgarförslaget ligger i linje med kommunens Energi- och klimatplan med 

tillhörande åtgärdsplan som antogs 9 mars 2022. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-30. 

Medborgarförslag från Jörgen Olsson om att utreda kommunens långsiktiga 

energiförsörjning. 

Energi och klimatplan för Uddevalla kommun. 

Åtgärdsplan tillhörande energi- och klimatplan. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 213 Dnr KS 2021/00662 

Medborgarförslag från Pär Allvin om kommunala "mat- och 
energibrigader" 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom 2022-11-16 om att kommunen vidtar markköp för att öka 

självförsörjningen av mat och energi för kommunens egna verksamheter samt att 

erbjuda arbetslösa anställning i den verksamheten som förslaget medför. 

Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  

 

Kommunledningskontoret har utrett om det finns mark lämplig för ändamålet och fått 

svar från samhällsbyggnadsförvaltningen att det finns mycket lite tillgänglig mark som 

skulle kunna användas för ändamålet. Det finns inte heller något politiskt uppdrag att 

vidta markköp för dylikt ändamål. Kommunledningskontoret har ett uppdrag att 

genomföra arbetsmarknadspolitiska uppdrag åt arbetslösa inskrivna på 

Arbetsförmedlingen. Det är behovet inom arbetsmarknaden som styr inriktningen och 

just nu är det främst vård och omsorg samt servicesektorn som prioriteras.  

 

Mot bakgrund av ovanstående har frågan om huruvida de kommunala 

kompetensreglerna skulle medge kommunen att bedriva den föreslagna verksamheten, 

inte utretts vidare.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-14.  

Medborgarförslag från Pär Allvin. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att avslå medborgarförslaget. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 214 Dnr KS 2022/00152 

Medborgarförslag från Malin Klang om att avskaffa krav på 
tillstånd för höns i trädgård 

Sammanfattning 

Malin Klang har inkommit med medborgarförslag om att avskaffa krav på tillstånd för 

att ha höns i tätbebyggt område, alternativt sänkt taxa. Förslaget har remitterats till 

samhällsbyggnadsnämnden. Uddevalla kommun tar idag ut en taxa motsvarande 4 

timmars tillsynstid, drygt 4000 kronor för handläggning av tillstånd för höns i planlagt 

område. I medborgarförslaget framhålls att vissa kommuner tar ut en hälften så hög taxa 

och att andra kommuner inte kräver något tillstånd alls för att hålla en mindre hönsflock 

och därmed inte heller tar ut någon avgift. Att hålla en liten flock höns är något som 

många kommuner är positiva till och förslagsställaren vill att även Uddevalla kommun 

underlättar för att fler ska kunna skaffa höns. Att hålla höns i detaljplanelagt område i 

Uddevalla kommun kräver idag tillstånd enligt gällande lokala föreskrifter för att 

skydda människors hälsa och miljö.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att se över kravet på tillstånd för höns i 

samband med en kommande översyn av de föreskrifterna. Vad som är lämpligt i 

Uddevalla kommun gällande höns kommer att utredas i samband med översynen av 

föreskrifterna som ska påbörjas under hösten 2022. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 

med detta att medborgarförslaget ska anses besvarat. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-22.  

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-06-16 § 241. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25.  

Medborgarförslag från Malin Klang.  

Bilaga till medborgarförslag - artikel från Expressen.  

Bilaga till medborgarförslag - artikel från Göteborgsposten.  

Bilaga till medborgarförslag – växande trend att ha höns i stadsmiljö. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att med ovan anse medborgarförslaget besvarat. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 215 Dnr KS 2021/00368 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson UP om 
uppgradering av konstgräsplan vid Skarsjövallen 

Sammanfattning 

Kent Andreasson och Lars Olsson (UP) har inkommit med motion om att kommunen 

ska ersättningsinvestera i en ny konstgräsplan i Ljungskile då nuvarande plan är utsliten 

samt att detta ska ske på samma premisser som för Herrestad och Thordéngården. 

 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden och 

samhällsbyggnaden. Nämnderna hänvisar i sina svar till den överenskommelse som 

träffats mellan Ljungskile Sportklubb och Uddevalla kommun och som innebär att 

kommunen återtar rådigheten över bland annat konstgräsplanen. I samband med att 

kommunfullmäktige 2022-06-28 godkände överenskommelsen beslutades också att 

kultur- och fritidsnämnden ska ansvara för den framtida driften av bland annat 

konstgräsplanen, samt att kultur- och fritidsnämnden tillförs investeringsmedel för ny 

konstgräsanläggning.  

Nämnderna föreslår att motionen med detta kan anses besvarad.  

Ärendet har även behandlats av ungdomsfullmäktige som beslutade att ställa sig bakom 

motionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-21. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-06-15 § 115. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-21 § 156. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-23. 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2021-11-11. 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP). 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): bifall till motionen. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Christer Hasslebäcks 

(UP) yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med ovan anse motionen besvarad. 

Deltar ej i beslut 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 216 Dnr KS 2021/00255 

Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om en 
effektivare hantering av plastgräsplanen i Ljungskile 

Sammanfattning 

Lars Olsson (UP), och Kent Andreasson (UP) har inkommit med motion om att kultur- 

och fritidsnämnden tar över driftansvaret för konstgräsplanen i Ljungskile. Förslaget 

motiveras av nämndens kunskap om skötsel och hantering.  

 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden och 

samhällsbyggnaden. Nämnderna hänvisar i sina svar till den överenskommelse som 

träffats mellan Ljungskile Sportklubb och Uddevalla kommun och som innebär att 

kommunen återtar rådigheten över bland annat konstgräsplanen. I samband med att 

kommunfullmäktige 2022-06-28 godkände överenskommelsen beslutades också att 

kultur- och fritidsnämnden ska ansvara för den framtida driften av det område som 

överenskommelsen omfattar, bland annat konstgräsplanen.  

 

Nämnderna föreslår att motionen med detta kan anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-21.  

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-06-15 § 114.  

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-255 § 105. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-22.  

Motion från Lars Olsson (UP), och Kent Andreasson (UP). 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att med ovan anse motionen besvarad. 

 

Deltar ej i beslut 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 217 Dnr KS 2019/00912 

Motion från Stefan Skoglund (S) om attraktiv arbetsgivare 

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) har inkommit med motion om att kommunstyrelsen ska utreda 

förutsättningarna för att införa mål och definition kring personer med 

funktionsvariation. Förslaget motiveras av att det finns medborgare med olika hinder 

som med rätt anpassningar kan vara med och bidra i kommunens verksamhet. 

Motionen föreslår även att kommunen ska utreda förutsättningarna för kriterier i ett nytt 

HR system enligt motionens intentioner. 

Kommunens arbetsmarknadsavdelning hanterar ca 5% av kommunens anställda som 

stått långt utanför arbetsmarknaden. Det finns inget centralt fastställt mål eller definition 

för detta vilket vore bra för att kunna följa upp och utveckla verksamheten samt när vi 

rekryterar och upphandlar. Det är också bra när vi jämför oss med andra kommuner 

eller övriga näringslivet. 

Uddevalla kommun arbetar aktivt med en rekryteringsprocess som är fri från 

diskriminering i alla skeden. Kommunstyrelsen har beslutat att vi ska använda oss av 

kompetensbaserad rekrytering (KBR), vilket kortfattat innebär att fokus läggs på 

kandidatens tidigare sätt att hantera vissa situationer. Att använda KBR betyder också 

att kandidatens etnicitet, kön, funktionsvariation etc inte blir relevant, vilket gör att vi 

minskar risken för att diskriminera någon kandidat.  

Uddevalla kommun har redan ett system som heter Winlas för att hantera kompetenser. 

I dagsläget används inte systemet till sin fulla potential och arbete för att få in mer 

kompetenser pågår. I systemet finns möjlighet att utöver de formella kompetenserna 

som våra anställda behöver ha för att utför sina uppdrag även lägga in andra 

kompetenser som medarbetaren har.  

  

Kommunledningskontoret anser att kommunen arbetar redan med rekrytering i paritet 

med diskrimineringslagen 2008:567 och arbetsmarknadsavdelning enligt behov arbetar 

aktivt med individer som står långt utanför arbetsmarknaden. Kommun har även ett HR 

system för registrering av kompetenser. Kommunledningskontoret anser att motionen är 

besvarat.  

  

Kommunens olika verksamheter tar an medarbetare från arbetsmarknadsavdelning 

(AMA) som står långt ifrån arbetsmarknad och gör anpassning för att hjälpa alla 

att komma till sin fulla potential. Sedan en tid tillbaka jobbar upphandlingsenheten 

tillsammans med AMA för att välja upphandlingar där vi ställer s.k. ”dialogkrav”. 

Dialogkraven innebär att företagen som lämnar anbud ska vara öppna för att ha en 

dialog med Uddevalla kommun gällande praktikplatser. 

Dessa platser är vikta för människor som står utanför arbetsmarknaden. D.v.s. det kan 

definitivt vara människor med någon typ av funktionsnedsättning. 

Detta arbete drivs därefter av AMA.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 217 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-12-11, § 324. 

Motion från Stefan Skoglund (S) om attraktiv arbetsgivare 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättnings protokoll 2022-06-09 § 21 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2019-12-11 § 326 

 

Yrkanden 

Annelie Högberg (S) för (S), (C), (M) och (L) yrkar tillägg till förslaget i handlingarna 

enligt följande: att kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram definitioner och 

övergripande mål för kommunens anställda med funktionsvariationer.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer först proposition på förslaget i handlingarna och finner 

kommunstyrelsen bifalla detsamma. Ordföranden ställer därefter proposition på Annelie 

Högbergs (S) tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen även bifalla det. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anse motionen besvarad med hänvisning till rekryteringsprocessen samt Winlas 

systemet som används idag.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram definitioner och övergripande mål  

för kommunens anställda med funktionsvariationer. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 218 Dnr KS 2021/00170 

Motion från Jarmo Uusitalo (MP) om att alla nya fordon inom 
Uddevalla kommun skall vara fossilfria 

Sammanfattning 

Jarmo Uusitalo (MP) har i en motion till föreslagit att alla nya fordon inom Uddevalla 

kommun skall vara fossilfria. Förslaget syftar till att om Uddevalla kommun ska nå 

målet om att vara fossilfritt 2030 behöver en omställning påbörjas redan nu och 

förvaltningarna behöver en tydlig politisk styrning mot detta mål skriver han. Genom 

motionen vill Miljöpartiet att Uddevalla kommun och dess bolag från och med den 1 

juli 2021 inte ska få köpa in eller hyra fordon som drivs med fossila bränslen. Undantag 

skall endast göras för specialfordon där det ännu inte finns fossilfria alternativ.  

Fullmäktige remitterade ärendet till samhällsbyggnadsnämnden som i sitt svar uppger 

att förvaltningen från årsskiftet 2022 endast köper in klimatbonusbilar, förutom i 

undantagsfall där det ej är möjligt att köpa in klimatbonusbilar, utifrån beslut Dnr KS 

2021/00454 § 215. Allt eftersom laddinfrastrukturen tillåter, köps elbilar in i första 

hand. 

Kommunfullmäktige har antagit energi- och klimatplan med tillhörande åtgärdsplan Dnr 

KS 2021/00348 där det övergripande målet är att Uddevalla kommun ska bli 

fossiloberoende 2030 och med delmål är att kommunala verksamheter och helägda 

bolag ska vara fossilbränslefria 2025. Kommunfullmäktige har även beslutat om 

klimatlöften Dnr KS 2021/00454 att under 2022 köpa/leasa klimatbonusbilar. 

Klimatbonusbilar innebär att köp av nya lätta fordon med låga utsläpp av koldioxid 

premieras med en bonus. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-17 

Energi- och klimatplan Dnr KS 2021/00348 

Klimatlöften Dnr KS 2021/00454 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-04-21 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2022-03-01 

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP) yrkar enligt följande: 

1. Målsättning ändras till: ”I första hand köps elbilar in och laddinfrastrukturen för 

dessa byggs ut under det närmaste året.”  

2. Kommundirektören får i uppdrag att se till att åtgärderna är genomförda inom ett år. 

 

David Höglund Velasquez (V) och Christer Hasslebäck (UP): bifall till Jarmo Uusitalos 

(MP) yrkande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 218 

 

Propositionsordningar 

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

yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 219 Dnr KS 2021/00489 

Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) om 
åtgärder och utveckling för fastigheten Tjöstelsröd 1:14, 
Arendalsvägen 4 i Ljungskile 

Sammanfattning 

David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KS) har inkommit med en motion om att den 

gamla vårdcentralen i Ljungskile belägen på Arendalsvägen 4 ska rivas skyndsamt 

enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-20 samt att samhällsbyggnads-

förvaltningen ska ta fram förslag på hur fastigheten kan användas efter rivning. 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Nämnden skriver i sitt remissvar att rivning av byggnad är planerad att ske under 2022 

samt att fastigheten är dedikerad för personalparkering till Ljungskileskolan från och 

med 2023 och tills vidare. Därefter finns möjlighet att utveckla området med bostäder 

då fastigheten omfattas av detaljplan LJ147 som vann laga kraft 2018-01-19. Planen 

medger bostäder i högst tre våningar.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen med detta kan anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-22.  

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-06-16.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17.  

Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD). 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om rivning 2020-02-20 § 109.  

Detaljplan LJ147, Bilaga 1. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att med ovan anse motionen besvarad. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 220 Dnr KS 2022/00323 

Investering i Kisslebergsskolan 

Sammanfattning 

I flerårsplanen med budget för 2020-2022 fanns ett beslutat investeringsobjekt avseende 

reinvesteringar i Herrestadsskolan (numera Kisslebergsskolan). Objektet var beräknat 

till 50 mkr. Objektet lyftes ur plan i avvaktan på en förstudie inklusive kostnadskalkyl. I 

den beslutade flerårsplanen med budget för 2023-2025 återkommer objektet, som avser 

friytor och trafiklösning vid skolan, med en bedömd kostnad på 8 mkr. Den fortsatta 

projekteringen visar på en kostnadsökning till totalt 13 mkr, varav 2 mkr avser 

trafikanpassning som en följd av investeringarna på skolan, vilket har beviljats av 

kommunstyrelsen (KS20022/00268). Det innebär att investeringsbehovet är 11 mkr 

avseende friytor vid Kisslebergsskolan samt att behovet är att påbörja investeringen 

under 2022.  

Investeringen ryms inom årets investeringsutrymme och den årliga ökade 

kapitalkostnaden finansieras av den avsatta kapitalkostnadsreserven. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-10 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-28 

Herrestadsskolan uppdaterad budget 

Illustrationsplan Herrestadsskolans skolgård 2020-04-06 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ge igångsättningstillstånd för projektet Investering Kisslebergsskolan, 

att kompensera Barn- och utbildningsnämnden med utökning av kommunbidragen för 

tillkommande kapitalkostnader från kapitalkostnadsreserven. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 221 Dnr KS 2022/00117 

Barn och utbildningsnämndens avrapportering 2022 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019– 

2021 om att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 

föreslås slutrapporteras.  

Uppdraget diskuterades för avslut på uppsiktsplikten hösten 2021. Våren 2022 togs 

uppdraget åter upp på uppsiktsplikten, och det diskuterades huruvida det skulle avslutas 

eller förlängas. Mötet ansåg att Barn- och utbildningsnämnden kan lyfta ärendet till 

kommunfullmäktige för ställningstagande.  

Under tiden för uppdraget har ÖK idé fått en politisk styrgrupp, som tillsammans med 

en kommunal arbetsgrupp hittat struktur och arbetsformer för hantering av IOP-initiativ. 

ÖK idé har reviderats under 2021 och en ny version är antagen av kommunfullmäktige. 

Fokus är nu på värdegrund och allmänna åtaganden snarare än specifika 

samverkansformer såsom IOP, som det var tidigare. Barn- och utbildningsförvaltningen 

har deltagit i arbetet med såväl hantering av IOP-initiativ som revidering av ÖK idé och 

deltar även fortsättningsvis i arbetet. Barn och utbildning medverkar också i styrgrupp 

för ett IOP. Arbetet har alltså hittat fungerande former 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-07-08 

Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2022-06-14 §134 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25  

Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn i Uddevalla och 

Uddevalla kommun Utvärderingsrapport 2020 av ÖK Idé 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna barn- och utbildningsnämndens slutrapportering av uppdrag från 

flerårsplan 2019-2021 om att samtliga nämnder fått i uppdrag att arbeta för ökad 

samverkan med civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet offentligt 

partnerskap. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 222 Dnr KS 2022/00118 

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering 2022 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte 

samhällsbyggnadsnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2019-2021, 2020- 2022 

och 2021-2023 på vårens uppsiktspliktsmöte. Tre av uppdragen godkändes av 

kommunstyrelsen att skriva fram för avslut.  

Uppdragen som föreslogs avslutas bedöms vara slutförda alternativt hanteras fortsatt 

inom det ordinarie arbetet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-07-08 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-06-16 § 234 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2022-05-10  

Minnesanteckningar uppsiktspliktmöte undertecknad, 2022-05-09 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 

2020–2022 om att samtliga nämnder har fått i uppdrag att utveckla digitala och 

automatiserade processer, 

att  godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 

2019-2021 om att utvärdera parkeringsbestämmelserna för Uddevalla kommun och 

behovet av avgiftsfri, tidsbegränsad parkering, 

att  godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 

2019-2021 om att undersöka förutsättningarna för ett samarbete med ägarna till de 

privata parkeringsanläggningarna för att effektivare utnyttja parkeringshusen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 223 Dnr KS 2022/00120 

Socialnämndens avrapportering 2022 av kommunfullmäktiges 
uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte 

socialnämndens presidium tre uppdrag från flerårsplan 2020- 2022 och 2021-2023 på 

vårens uppsiktspliktsmöte. Uppdragen har rapporterats och kunnat följas i 

socialnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med 

delårsuppföljningarna och verksamhetsberättelserna. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-07-11 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-05-25 

Socialtjänstens protokollsutdrag 2022-06-15 § 86 

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L): att inte godkänna avrapportering av uppdrag i flerårsplan 

2021-2023 där samtliga nämnder fått i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder 

uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på Monica Bang Lindbergs (L) ändringsyrkande och 

finner kommunstyrelsen bifalla detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna socialnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 2020–2022 

om att delta i äldreomsorgslyftet, 

att godkänna socialnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 2020–2022 

där samtliga nämnder har fått i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå 

maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter, 

att godkänna socialnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 2020–2022 

om att möjliggöra hemmaplansösningar. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 224 Dnr KS 2022/00355 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten, Högås Sund 1:241 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har inkommit med ett förslag till nytt verksamhetsområde för 

vatten och spillvatten i Högås-Sund. Antagande av verksamhetsområde krävs för att den 

berörda fastigheten ska bli avgiftsskyldig enligt Lagen om Allmänna vattentjänster 

(2006:412). 

 

Kommunledningskontoret har inget att erinra över förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-05 

Uddevalla Vatten AB:s styrelsemötesprotokoll, 2022-06-02 § 15 

Fastighetsförteckning, tjänsteskrivelse och karta från Västvatten, inkommet 2022-06-08 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Högås-Sund enligt 

bifogad karta och fastighetsförteckning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 225 Dnr KS 2022/00356 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten, Herrestad-Torsberg 2:13-2:16,2:18-
2:20, 2:22-2:23 och Utby 3:58-3:61 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har inkommit med ett förslag till nytt verksamhetsområde för 

vatten, spillvatten och dagvatten i Utby. Området som saknar verksamhetsområde 

utgörs av tretton fastigheter. Samtliga fastigheter är bebyggda och har framdraget 

ledningsnät. Antagande av verksamhetsområde krävs för de att berörda fastigheterna 

ska bli avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412). 

Kommunledningskontoret har ingenting att erinra över förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-05.  

Uddevalla Vatten AB:s protokoll, 2022-06-02 § 16.  

Fastighetsförteckning, kartor och tjänsteskrivelse från Uddevalla Vatten, inkommet 

2022-06-08. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och 

dagvatten gata i Utby enligt bifogad karta och fastighetsförteckning.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 226 Dnr KS 2022/00357 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten, Hässleröd 1:24,1:26, 1:27, 1:38, 1:40, 
11:1, 12:1, 16:1, 19:1, 3:2, 3:4, 7:1-4, del av Gustavsberg 1:1, 
1:19, 1:24 och del av Hässleröd 1:17 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har inkommit med ett förslag till beslut om antagande av 

verksamhetsområde för 20 fastigheter belägna i områdena Gustavsberg och Hässleröd. 

Området består av fastigheter som är avsedda för bostadsändamål. Nyanläggning av 

ledningar för vatten- och spillvatten utfördes 2021 och anläggningsavgifter har 

debiterats de fastigheter som anslutits. Erforderliga beslut om verksamhetsområde för 

vatten och avlopp saknas.  

 

Avsaknad av beslut om verksamhetsområde innebär att de juridiska förhållandena 

mellan fastighetsägarna och Uddevalla Vatten AB är oreglerade och att det är oklart 

vilka rättigheter och skyldigheter de båda parterna har. Kommunledningskontoret har 

ingenting att erinra över förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-05.  

Uddevalla Vatten AB:s protokoll, 2022-06-02 § 17.  

Tjänsteskrivelse, kartor och fastighetsförteckningar från Uddevalla Vatten AB 

inkommet, 2022-06-08. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten- och spillvatten för området 

Gustavsberg/Hässleröd enligt bilagd karta och fastighetsförteckning.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 227 Dnr KS 2022/00358 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten, Lyckorna 2:60, 2:84, 2:176 och 2:180 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har inkommit med ett förslag till antagande av allmänt 

verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för fyra fastigheter på 

Lyckorna i Ljungskile. Antagande av verksamhetsområde krävs för de att berörda 

fastigheterna ska bli avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmänna vattentjänster 

(2006:412). Kommunledningskontoret har ingenting att erinra över förslaget.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-05.  

Uddevalla Vatten AB:s protokoll, 2022-06-02 § 18.  

Tjänsteskrivelse, kartor och fastighetsförteckning inkomna 2022-06-08 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten gata på 

Lyckorna enligt bifogad karta och fastighetsförteckning.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 228 Dnr KS 2022/00409 

Revidering av taxor för vårdavgift med mera inom hemtjänst 
och särskilt boende 

Sammanfattning 

Sveriges riksdag har 2022-06-22 beslutat att höja minimibeloppet enligt 8 kap. 7 § SoL. 

Höjning ska börja tillämpas 1 augusti 2022. Förändringen påverkar hur höga avgifter 

kommunen kan ta ut av personer som har vissa insatser enligt socialtjänstlagen.  

 

Kommunens taxor för vårdavgift behöver revideras utifrån riksdagens beslut. Då 

höjningen av minimibeloppen kommer att börja tillämpas från och med 1 augusti, 

behöver berörda brukares avgifter räknas om och nya avgiftsbeslut fattas. Detta kommer 

att ske under augusti och september. De höjda minimibeloppen innebär sänkt avgift för 

berörda brukare. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-08-17.  

Socialnämndens protokoll 2022-08-17 § 104 § 102. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-07-06.  

Förslag till reviderade taxor för vårdavgift med mera inom hemtjänst och särskilt 

boende. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att revidera taxor för vårdavgift i enlighet med riksdagens beslut om höjt minimibelopp 

enligt 8 kap. 7 § SoL. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 229 Dnr KS 2022/00317 

Besvarande av revisionsrapport om utökad granskning av 
leasingavtal 2021 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört 

en förstudie gällande redovisning av leasingavtal. 

Av granskningen framkommer att kommunens hyresavtal gentemot Hemsö som 

uppfyller kriterier för att vara finansiell leasing kommer att hanteras som finansiella 

leasingavtal i kommunens redovisning från och med 2022. Äldre befintliga leasingavtal, 

utöver fordonsleasingavtal, har i nuläget inte analyserats och prövats i tillräcklig 

omfattning. Granskningsrapporten innehåller rekommendationer att utifrån förstudiens 

iakttagelser och bedömningar att prioritera en genomgång av äldre avtal för att pröva 

om dessa är finansiella avtal eller ej. 

Revisorerna påtalar vikten av att gällande rekommendationer från RKR avseende 

leasingavtal efterlevs och att kommunens avtal klassificeras korrekt, vilket i sin tur 

påverkar kommunens resultat- och balansräkning samt nyckeltal. 

Kommunens ambition är att till bokslutet 2022, efter att inventerat ovannämnda 

lokalhyresavtal, kunna klassificera de ”största” lokalhyresavtalen och därigenom kunna 

redovisa finansiell redovisning utifrån ett väsentlighetsperspektiv. Arbetet kommer att 

genomföras i samarbete med SBF och deras förvaltare samt konsultativt nära samarbete 

med revisionen och konsultföretaget Leaseright. Kommunen avser att samtidigt arbeta 

fram bra rutiner för hur kommunen i framtiden skall kunna tolka fram och klassificera 

nya hyresavtal på ett korrekt sätt. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-16 

Följebrev förstudie avseende leasingavtal till kommunfullmäktige 

Följebrev förstudie avseende leasingavtal till kommunstyrelsen 

Utökad granskning av leasingavtal, revisionsrapport 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 att som svar på revisionsrapporten lämna kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna svaret till revisorerna. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 230 Dnr KS 2022/00417 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2023  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för  

kommunfullmäktige för nästkommande år. Förslaget bygger på traditionen att  

kommunfullmäktige sammanträder andra onsdagen i månaden kl. 17:30 förutom i juni  

där sammanträdet föreslås börja kl. 09:00 med hänsyn till budgetdebatten. 

 

Juli och augusti föreslås fortsatt vara sammanträdesfria 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-08 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att kommunfullmäktige ska sammanträda den 11 januari, 8 februari, 8 mars, 12 april,  

10 maj, 14 juni, 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december, 

 

att sammanträdena ska börja kl. 17:30 med undantag för den 14 juni som ska börja kl.  

09:00. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 231 Dnr KS 2021/00685 

Revidering av Riktlinjer för pensionsåtaganden 

Sammanfattning 

Pensionsrelaterade frågor har under senare år aktualiserats och diskuterats i allt större 

omfattning. Den allt större insikten om pensionernas påverkan på samhällets och 

arbetsgivarnas ekonomi är en av de främsta orsakerna till att frågorna hamnat i fokus.     

 

Pensionsavtalet KAP-KL samt AKAP-KL är inom vissa områden dispositivt, vilket 

medför möjligheter till lokala beslut. Det är viktigt att ha fastlagda riktlinjer inom 

pensionsområdets personalpolitiska perspektiv. Genom detta förstärks kommunens 

möjligheter att också i framtiden uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Anledning till 

revidering av riktlinjen är dels den förändrade åldern i enlighet med §32 LAS angiven 

ålder, dels att lagstiftningen och tillämpningen kring intjänad pension före 1998 (den s k 

pensionsskulden) blivit tydligare. Ett par mindre redaktionella ändringar har även gjorts 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-26. 

Riktlinje för pensionsåtagande med synliggjorda ändringar 2022-04-26. 

Riktlinje för pensionsåtagande 2022-04-26. 

Riktlinjer för pensionsåtagande 2018-04-11 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta den reviderade riktlinjen för pensionsåtagande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 232 Dnr KS 2022/00415 

Revidering av socialnämndens reglemente samt tillsynsavgifter 
med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 

Sammanfattning 

Regeringen har fattat beslut om en ny lag gällande tobaksfria nikotinprodukter. Den nya 

lagen gäller från och med 2022-08-01 och reglerar tobaksfria nikotinprodukter när det 

gäller till exempel åldersgräns, marknadsföring och försäljning. Reglerna liknar de som 

redan gäller för tobaksvaror och e-cigaretter.  

 

Med anledning av den nya lagstiftningen behöver beslut fattas om vilken kommunal 

nämnd som ska ansvara för de delar som är ett kommunalt ansvar. Idag ansvarar 

socialnämnden för motsvarande ärenden gällande tobaksförsäljning, e-cigaretter, folköl 

och receptfria läkemedel och socialnämnden föreslår därför att nämnden även ansvarar 

för området tobaksfria nikotinprodukter. Uppgiften införs i nämndens reglemente.  

 

Socialnämnden föreslår också att ett tillägg av produktgrupp tobaksfria nikotinprodukter 

görs i Riktlinjer och avgiftssystem vid tillstånd för servering av spritdrycker, vin, 

starköl och andra jästa alkoholdrycker samt försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och 

receptfria läkemedel.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-08-17.  

Socialnämndens protokoll 2022-08-17 §. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-08-08.  

Information från Länsstyrelsen Västra Götaland om ny lag om tobaksfria 

nikotinprodukter, 2022-05-10.  

Lag om tobaksfria nikotinprodukter, SFS 2022:1257. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende lagen om tobaksfria 

nikotinprodukter,  

 

att en ny produktgrupp, tobaksfria nikotinprodukter, införs i avgiftssystemet med en 

avgift om 6 500 kr vid försäljning av samtliga fyra produktgrupper,  

 

att debitering av den nya produktgruppen enligt avgiftssystemet ska tillämpas från och 

med 2023-01-01. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 233 Dnr KS 2022/00223 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, § 11 övergripande bestämmelser, undertecknande av 
skrivelser till nämnd 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till revidering av reglementet för 

kommunstyrelsen och övriga nämnder, avsnitt Övergripande bestämmelser § 11 om 

undertecknande av handlingar till nämnderna. Ärendet har initierats som en del av 

införandet av elektroniska underskrifter. Projektet har låtit genomföra en kartläggning 

av vilka underskrifter som sker i kommunens verksamheter och med vilket stöd av 

lagstiftning eller exempelvis kommunala styrdokumentet som undertecknandet grundar 

sig på. Kommunledningskontoret anser att det, av flera skäl, ligger i kommunens 

intresse att upphöra med underskrifter i det fall underskriften kan ersättas av annan 

hantering. 

 

Kommunledningskontoret anser fortfarande att tjänsteskrivelser alltid ska godkännas av 

respektive förvaltningschef men att detta fortsättningsvis kan ersättas via 

godkännandefunktioner i dokument- och ärendehanteringssystemet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-15. 

Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, övergripande bestämmelser. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revideringen av § 11 i avsnittet Övergripande bestämmelser i reglemente 

för kommunstyrelsen och övriga nämnder. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 234 Dnr KS 2022/00261 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, ändring av mandatperiod för nämnder m.m. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande har uppdragit åt kommunledningskontoret att ta fram 

förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i syfte att 

mandattiden för nämnderna ska fastställas till ett år. Frågan har tagits upp vid två 

tillfällen vid gruppledarmöten. Förslaget innebär att mandattiderna för samtliga 

nämnderna och kommunstyrelsens presidium (tillika kommunalråd) ska vara ett år.  

 

I samband med ändring av mandatperioder föreslås en ändring av nuvarande paragraf i 

reglementet om kommunalråd. Detta är en anpassning till ändringar i kommunallagen 

vilken anger att den som inom kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller 

betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, borgarråd, regionråd, 

oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer. Förslaget innebär 

ingen förändring i sak jämfört med nuvarande skrivning. Kommunstyrelsens presidium 

ska, liksom nu, ha benämningen kommunalråd. Övriga förtroendevalda som utför 

uppdrag i den omfattning som kommunallagen anger ska benämnas utifrån den 

förtroendevaldes huvudsakliga uppdrag, t.ex. ordförande i en viss nämnd.  

 

Bestämmelserna föreslås införas i reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder, övergripande bestämmelser.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-08-17.  

Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, sidorna 3 

och 14. 

Yrkanden 

Niklas Moe (M), Camilla Johansson (C), Monica Bang Lindberg (L), David Sahlsten 

(KD), Mattias Forseng (SD): avslag på förslaget i handlingarna.  

 

Christer Hasslebäck (UP) och Jarmo Uusitalo (MP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot avslag på detsamma och 

finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med förslaget i handlingarna. 

 

Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns. 

 

Ja-röst för förslaget i handlingarna. 

Nej-röst för avslag på förslaget i handlingarna. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. 234 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster mot 6 nej-röster och 1 ledamot som avstår finner ordföranden att 

kommunstyrelsen har bifallit förslaget i handlingarna.  

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Ingemar Samuelsson (S)  Mattias Forseng (SD) David Höglund Velasquez 

(V)  

Christer Hasslebäck (UP)  Rolf Carlson (SD)  

Jarmo Uusitalo (MP) Monica Bang Lindberg (L)   

Paula Berger (S) Camilla Johansson (C)   

Annelie Högberg (S) David Sahlsten (KD)   

Stefan Skoglund (S) Niklas Moe (M)  

Mikael Staxäng (M)   

Ann-Charlott Gustafsson 

(UP) 

  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att revidera reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder enligt upprättat 

förslag,  

 

att beslutet ska träda i kraft 2023-01-01. 

Reservation 

Niklas Moe (M) och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för egna 

yrkanden.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 235 Dnr KS 2022/00427 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän medlemsavgift för 
2023 med plan 2024-2025 

Sammanfattning 

Sammanfattning Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän äskar i beslut 2022-03-30, om 

medlemsavgift för 2023. Begäran omfattar totalt 86 359 tkr, varav 76 456 tkr avser den 

löpande verksamheten och 9 902 tkr avser pensionskostnader. Uddevalla kommuns 

andel av budgeten är 64,15%, enligt överenskomna fördelningsnycklar. Det innebär att 

Uddevalla kommuns andel av medlemsavgiften är 55 399 tkr inklusive 

pensionskostnader. Begäran innebär att en uppräkning av kostnaderna för den löpande 

verksamheten sker i enlighet med överenskommelsen mellan förbundet och 

medlemskommunerna, med SKRs prisindex för kommunal verksamhet från februari 

2022, vilket uppgår till 2,9%. Medlemsavgiften för pensioner baseras på beräkningar 

gjorda av pensionsadministratören Skandias beräkning per 2021-12-31. Utöver 

medlemsavgiften tillkommer pensionsavsättning för kommunens långsiktiga åtagande 

med 843 tkr enligt samma beräkning. Medlemsavgiften inklusive pensionskostnaden 

och beloppet för skuldföringen av det långfristiga åtagandet för pensionsavsättning är en 

del av kommunstyrelsens budget, vilken finansieras med kommunbidrag och arbetas in i 

kommunens flerårsplan för 2023- 2025. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-08-10.  

Tjänsteskrivelse från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 2022-03-30. 

Protokoll från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 2022-03-29 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att godkänna Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns budget för 2023 om 86 359 tkr, 

 

att godkänna att Uddevalla kommuns medlemsavgift för 2023 för driftskostnader 

uppgår till 49 047 tkr och för pensionskostnader uppgår till 6 352 tkr samt kostnaden för 

pensionsavsättning uppgår till 843 tkr.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 236 Dnr KS 2022/00364 

Avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och Varaslättens 
lagerhus  

Sammanfattning 

Varaslättens lagerhus har under flera år hyrt industrilokalen Imerys som är belägen på 

fastigheten Varvet 4 i Uddevalla. De har även hyrt in sig i Lantmännens lokaler på 

badöområdet. 

Varaslättens lagerhus har en verksamhet vars gods exporteras på båt som angör vid 

Uddevalla hamns kaj och har vid flertalet tillfällen visat intresse för att etablera sin 

verksamhet i Uddevallas nya industriområde på Västra Hamnen.  

Det tänkta etableringsområdet är beläget inom täktområdet på fastigheten Fröland 3:25. 

 

För att bolaget ska kunna planera en nybyggnation/etablering av sin verksamhet på 

Västra hamnen behöver de undersöka hur en ny anläggning uppförs och vad den 

behöver innehålla. Bolaget behöver i god tid projektera en ny anläggning och för att 

kunna göra det behöver bolaget utföra markundersökningar inom det aktuella området 

på Västra Hamnen. 

 

Både projektering och markundersökningar är kostsamma och för att investera tid och 

pengar i projektet ser bolaget en fördel i en avsiktsförklaring gällande deras etablering 

på Västra Hamnen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-06-15. 

Avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och Lantmännen ekonomisk förening med 

bilagor 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättad avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och Varaslättens 

lagerhus. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 237 Dnr KS 2022/00257 

Reviderad överenskommelse med Ljungskile Sportklubb, LSK, 
om minskad tomträtt, upphävande av nyttjanderätt m.m. 
Tjöstelsröd 1:37 och Tjöstelsröd 1:1 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-08 att godkänna en överenskommelse med 

Ljungskile SK (LSK) om att föreningen till kommunen ska överlåta del av tomträtt, 

nyttjanderätt samt anläggningstillgångar inom Tjöstelsröd 1:37 och Tjöstelsröd 1:1. 

Inom området, som är beläget i Skarsjöområdet, Ljungskile, finns bland annat en 

konstgräsplan, naturgräsplaner samt en grusfotbollsplan. I samma ärende beslutades 

också att kommunen ska investera i en ny konstgräsanläggning på platsen.  

 

Överenskommelsen skulle, för att äga giltighet, godkännas av kommunfullmäktige samt 

ha en lagakraftvunnen lantmäteriförrättning senast 2022-09-30. Kommunfullmäktiges 

beslut 2022-06-08 har överklagats till förvaltningsrätten i de delar som rör 

överenskommelsen och dess finansiering. Beslutet har därför inte att fått laga kraft och 

med anledning av detta kommer inte lantmäteriförrättningen att verkställas inom 

avtalets giltighetstid. En reviderad överenskommelse har därför tagits fram i vilken 

giltighetstiden ändrats till 2023-09-30. Överenskommelsen är i övriga delar oförändrad.  

 

Ett övergångsavtal har tagits fram innebärande att kommunen ska ha rådighet över 

konstgräsanläggningen fyra tider per vecka, måndag till torsdag, innebärande en tid per 

dag och olika tider. Av övergångsavtalet framgår att kommunen ska ha denna rådighet 

även om föreliggande överenskommelse inte skulle genomföras. Övergångsavtalet, som 

tecknats av kultur- och fritidsförvaltningen och LSK, gäller så länge det befintliga 

nyttjanderättsavtalet gäller. Avtalet bifogas detta ärende för kommunfullmäktiges 

kännedom. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-08-22.  

Reviderad överenskommelse med Ljungskile Sportklubb, LSK, om minskad tomträtt, 

upphävande av nyttjanderätt m.m. Tjöstelsröd 1:37, Tjöstelsröd 1:1.  

Övergångsavtal till Överenskommelse med Ljungskile Sportklubb, LSK, om minskad 

tomträtt, upphävande av nyttjanderätt m.m. Tjöstelsröd 1:37, Tjöstelsröd 1:1. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-06-08 § 135.  

Värdering Uddevalla Tjöstelsröd 1:37, Svefa.  

Värdering Uddevalla Tjöstelsröd 1:37, Newsec. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att godkänna den reviderade överenskommelse mellan Uddevalla kommun och 

Ljungskile SK, att finansiering ska ske via årets resultat (3,495 mkr),  

 

att ovan beslut ska ersätta kommunfullmäktiges beslut 2022-06-08 § 135, första och 

andra att-satsen.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 237 

Deltar ej i beslut 

Uddevallapartiets ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

 

Protokollsanteckning 
Jarmo Uusitalo (MP) antecknar till protokollet att Miljöpartiet stödjer avtalet förutom de 

delar som rör konstgräs. 
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2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 238 Dnr KS 2021/00550 

Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 
VästKom och Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning 

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård 

mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Den 8 mars 2022 ställde sig 

VästKoms styrelse bakom förslag till Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande 

överenskommelser och rekommenderade kommunalförbunden att rekommendera 

kommunerna att ta egna beslut och teckna avtal med Västra götalandsregionen. 

Direktionen för kommunalförbundet Fyrbodal fattade 2022-03-31 beslut om i enlighet 

med VästKoms förslag och rekommenderar således medlemskommunerna att besluta 

om att godkänna avtalsförslaget.  

 

Ärendet har remitterats till socialnämnden som tillstyrker att avtalet med tillhörande 

överenskommelser godkänns av kommunfullmäktige. Socialnämnden har tidigare 

(2021-12-14) för kommunens räkning lämnat remissvar i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-22.  

Socialnämndens protokoll 2022-06-15 § 83.  

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-05-31.  

Fyrbodals sammanträdesprotokoll 2022-03-31.  

Följebrev från Fyrbodals kommunalförbund om hälso- och sjukvårdsavtal samt 

färdplan.  

Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att godkänna hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.  
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2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 239 Dnr KS 2022/00245 

Färdplan, länsgemensam strategi för god och nära vård med 
VästKom och Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning 

Den 8 mars ställde sig VästKoms styrelse bakom förslag till Färdplan – länsgemensam 

strategi för god och nära vård och rekommenderade kommunalförbunden att 

rekommendera kommunerna att ställa sig bakom färdplanen. Direktionen för 

kommunalförbundet Fyrbodal har beslutat i enlighet med VästKoms styrelses 

rekommendation.  

 

Ärendet har remitterats till socialnämnden som tillstyrker färdplanen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-22.  

Socialnämndens protokoll 2022-05-18 § 71.  

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-05-06.  

Följebrev från Fyrbodals kommunalförbund om Hälso- och sjukvårdsavtalet samt 

Färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård.  

Förbundsdirektionens protokoll 2022-03-31 § 34. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att ställa sig bakom Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. 
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§ 240 Dnr KS 2022/00349 

Samråd om Tolkförmedling Västs budget och verksamhetsplan 
2023-2025 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har inkommit med Budget och 

verksamhetsplan för 2023-2025. Förbundets direktion har beslutat att godkänna 

förslaget till budget och verksamhetsplan för 2023-2025 och att förslaget översänds till 

förbundsmedlemmarna för samråd, inför beslutet om budget och verksamhetsplan 2023-

2025 på direktionsmötet i september 2022.  

 

Enligt förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa budget för förbundet. 

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt 

en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden. Förbundets årliga kostnader 

ska, enligt kommunallag och förbundsordning, normalt minst täckas av årets intäkter 

och som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska ha en god 

ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. Budgetförslaget ska samrådas 

med förbundsmedlemmarna senast en månad före direktionens sammanträde och 

budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.  

 

Som utgångsläge för planeringen av 2023–2025 finns gällande plan för 2022–2024 samt 

utfallet av de senaste åren och prognoser för de kommande åren. Indexuppräkningar och 

centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. För att säkerställa 

försörjningen av uppdragstagare bör arvodena till tolkar och översättare ha följsamhet 

med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets 

kostnader. I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2022 

prisjusterats med 2,7 %.  

 

För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2023 resultera i en snitthöjning om 

cirka 2,9 %. Flyktingsituationen och migrationspolitiken i omvärlden samt 

Migrationsverkets prognos tas även i beaktan i planeringen av budget 2023. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-10.  

Protokollsutdrag från direktionen för Tolkförmedling Väst 2022-05-20 §474  

Förslag till Budget och verksamhetsplan 2023-2025 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna Budget och verksamhetsplan 2023-2025 för Tolkförmedling Väst . 
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§ 241 Dnr KS 2021/00496 

Begäran om planbesked berörande del av Ljungs-Gunneröd 2:1 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 242 Dnr KS 2022/00371 

Utveckling av utemiljöer, Dalabergs centrum 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan 2022-2024 att för att utöka upplevelsen av 

trygghet samt lyfta Dalabergs centrum utökas kommunbidraget för kommunstyrelsen 

med +2,0 mkr. 0,5 mkr avser medel för att tillsammans med övriga fastighetsägare 

utveckla utemiljöerna kring Dalabergs centrum. 

  

Samarbete och dialog pågår mellan Uddevalla kommun, tomträttsinnehavare 

Bohusarken Fastigheter AB och Svenska kyrkan som alla förvaltar fastigheter på och 

kring Dalabergs centrum. 

  

Planering pågår inför en process kring medborgarbudget för Dalabergs centrum. Det är 

samtidigt en möjlig fortsättning i arbetet med Europan där de vinnande arkitekterna kan 

arbeta vidare med Dalabergs centrum tillsammans med medborgare.   

  

Det pågår också planering för åtgärder som kommer att synas på Dalabergs centrum 

redan under 2022. Uddevalla kommun, samhällsbyggnad, planerar för belysning i 

gångtunnel, förbättringar på parkeringen framför kyrkan, investering i julbelysning samt 

ökad samverkan med Bohusarken kring drift och skötsel på Dalabergs centrum.  

  

För att öka trivsel och bidra till fortsatt utveckling av utemiljöerna på och kring 

Dalabergs centrum föreslås de 500 tkr i 2022 års budget användas till: 

 

         Enhetlig möblering i centrumgång och torg likt Kungsgatan med bänkar, urnor, 

planteringar, sopkärl etc. till en kostnad av maximalt 400 tkr 

         Arkitekt i start av process för medborgarbudget vid Dalabergs centrum till en 

kostnad av 100 tkr för inledande workshops och framtagande av 

gestaltningsförslag. 

  

Förslaget är framtaget i dialog mellan demokratiutvecklare på 

kommunledningskontoret, samhällsbyggnads Gatu- och parkavdelning, Bohusarken 

Fastigheter AB, Svenska kyrkan och representanter från Ungdomsfullmäktige.  

Förslaget är avstämt med styrgrupp för medborgarbudget på Dalaberg.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-16. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att avsatta medel om 500 tkr för satsningar i utemiljön kring Dalabergs centrum 

ska användas till möblering av Dalabergs centrum samt start av process för 

medborgarbudget genom arkitektkonsult. 
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2022-08-31 
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§ 243 Dnr KS 2022/00387 

Tidigareläggande av insatser inom samhällsbyggnadsnämnden  

Sammanfattning 

Kommunens delårsrapport per april visade en helårsprognos på +173 mkr, överskottet  

hänförs främst till centrala poster såsom ökade skatteintäkter och generella statsbidrag,  

mindre pensionskostnader än budgeterat samt att badhusreserven ännu inte utnyttjats.  

Nämndernas samlade helårsprognos visar en negativ budgetavvikelse på ca 21 mkr. 

 

För att stå bättre rustat ekonomiskt inför 2023 föreslås att insatser och åtgärder upp till  

10 mkr tidigareläggs inom Samhällsbyggnadsnämnden. Om insatserna genomförs  

kommer SBN helårsprognos bli 10 mkr lägre än prognosen i april som var -28 mkr.  

Insatserna är främst av karaktären köp av tjänst såsom olika insatser eller utredningar  

genomförda av konsulter eller extern personal. Insatserna kan inte vara  

kostnadsdrivande exempelvis anställning av personal eftersom kostnaderna inte kan  

finansieras nästkommande år. Genom att tidigarelägga insatser som annars skulle  

genomförts 2023 skapas bättre ekonomiska förutsättningar inför kommande år. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-29 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att tidigarelägga insatser inom samhällsbyggnadsnämnden på upp till 10 mkr utöver  

budget, 

 

att samhällsbyggnadsnämnden inte behöver ta fram åtgärdsförslag för att få budget i  

balans 2022 kopplat till dessa insatser. 
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2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 244 Dnr KS 2022/00418 

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2023  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för 

nästkommande år. Förslaget bygger på traditionen att kommunstyrelsen sammanträder 

kl. 11:00 den sista onsdagen i varje måndag förutom i juli och augusti som fortsatt 

föreslås vara sammanträdesfria. Förslaget har samråtts med övriga förvaltningar och de 

föreslagna dagarna sammanfaller därför inte med någon annan nämnds sammanträden.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-09 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsen ska sammanträda kl. 11:00 den 25 januari, 22 februari, 29 mars, 

26 april, 31 maj, 28 juni, 27 september, 25 oktober, 29 november och den 20 december. 
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§ 245 Dnr KS 2021/00486 

Justering av kommunbidrag 2022 

Sammanfattning 

Nämndernas kommunbidrag för 2022 behöver justeras för flera poster som påverkar 

ramarna, såsom nytt löneavtal, kapitalkostnader och generella statsbidrag. 

Kommunbidragsjusteringarna finansieras via omfördelning av kommuncentrala 

budgetposter, samt omfördelning mellan nämnder.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-07-05 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna justeringen av kommunbidragen för år 2022, 

 

att fastställa de omräknade kommunbidragen enligt redovisad tabell,   

 

att finansiering sker genom kapitalkostnadsreserv och pris- och lönereserv, samt posten 

för riktade statsbidrag,   

 

att kommunbidragsväxling görs mellan kommunstyrelsen och kultur- och 

fritidsnämnden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 246 Dnr KS 2022/00386 

Omräkning av kommunbidrag 2023 till löpande pris 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har fastställt flerårsplanen för åren 2023-2025 och beslutat: ” att 

uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och lönereserven 

besluta om kompensation till nämndernas kommunbidrag för pris- och löneökningar 

samt eventuella mindre justeringar av kommunbidragen i övrigt.  

 

Kommunbidragen har räknats om från fasta, dvs. 2022 års nivå, till löpande priser för 

2023 för att nämnderna ska ha rätt förutsättningar för arbetet med internbudget för 2023. 

Beräkningarna har skett med utgångspunkt från förhållandena 2022 samt de antaganden 

som skett i flerårsplanen angående pris- och löneökningar för 2023. Beräkningarna ska 

ge en rimligt avvägd kompensation för de kostnadsökningar som sker för den skatte-

finansierade verksamheten. Dock är inte hänsyn tagen till den verkliga inflationsnivån 

som råder just nu då inflationen är på cirka 7 % utan prisuppräkningen baseras på SKR 

bedömning i våras om 2,5%.  

 

Inför 2023 höjs även internräntan från 1% till 1,25% enligt SKR rekommendationer, 

samt personalomkostnaderna (PO) från 39,75% till 42,75%.  

 

Kommunbidragen regleras även utifrån förändringar i statsbidragen, kapitalkostnader 

för färdigställda investeringar och tidigare beslutade kommunbidragsjusteringar.  

 

I nämndernas ramar ingår återbetalning till den sociala investeringsreserven med 1,7 

mkr.  

 

Resultatet av omräkningen innebär att nämndernas kommunbidrag ökar med ca 153 mkr 

vilket belastar centrala anslag för pris- och lönereserv, pensioner, kapitalkostnadsreserv 

samt riktade generella statsbidrag. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-30 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna omräkningen av kommunbidragen för år 2023 från fast till löpande pris, 

  

att nettoökningen av kommunbidragen med totalt 153 mkr finansieras genom 

disposition ur centrala anslag för pris- och lönereserv, pensioner, kapitalkostnadsreserv 

samt riktade generella statsbidrag,  

 

att fastställa de omräknade kommunbidragen enligt redovisning i bilaga.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 247 Dnr KS 2022/00388 

Remiss från Fyrbodals kommunalförbund, budget 
basverksamhet 2023-2025 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med remiss om budget för basverksamheten 

2023-2025. I basverksamheten ingår kansli, ekonomi, ledning, politisk verksamhet, 

medlemsavgift Västkom, driftkostnader m.m. Svar ska lämnas senast 28 september.  

 

Enligt förbundsordningens §15 ska förbundsdirektionen årligen fastställa en 

verksamhetsplan med budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt förbundsavgift. Budgeten ska 

dessutom innehålla en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. 

Direktionens budget ska delges förbundets medlemmar senast under oktober månad året 

före verksamhetsåret.  

 

Direktionen beslutade den 29 oktober 2020, § 94 att förbundets verksamhetsplan från 

och med 2021 blir treårig (2021 – 2023) och tas upp för beslut igen inför 2024. Därmed 

är det enbart budgeten för förbundets basverksamhet som årligen tas upp för beslut.  

 

Budgeterat resultat för basverksamheten är 70 tkr för respektive år. I budgetarbetet har 

gjorts en analys av hur budgeterat resultat blir om indexuppräkning av medlemsavgiften 

inte görs utan ligger kvar på 37 kr per kommuninvånare (från 2022).  

 

Kommunledningskontoret har inga synpunkter på budgetförslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-28.  

Direktionen, Fyrbodal, protokoll 2022-06-17 § 74.  

Tjänsteskrivelse Fyrbodal 2022-05-19.  

Förslag till budget 2023-2025 basverksamheten. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att tillstyrka förslaget till budget för basverksamheten 2023-2025. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 248 Dnr KS 2022/00416 

Revidering av delegationsordningen, förslag på upphörande av 
delegation nr 9, avge yttrande till Försvarsmakten gällande 
antagande av hemvärnsman  

Sammanfattning 

Kommunen ska enligt Hemvärnsförordningen (1997:146), § 5 beredas tillfälle att yttra 

sig i samband med att person från kommunen ansöker om att bli antagen som 

hemvärnsman hos Försvarsmakten. Yttrandet syftar till att bedöma huruvida han eller 

hon är lämplig för uppdraget. I dagsläget är det kommunstyrelsen som yttrar sig genom 

delegation till dess ordförande. Uppgifterna som önskas kommer dock uteslutande från 

socialnämndens register. För att underlätta administrationen föreslås därför att 

socialnämnden framledes ska ansvara för yttra sig till försvarsmakten och att delegation 

nr 9 i kommunstyrelsens delegationsordning därmed utgår. Ärendet har samråtts med 

socialtjänsten som inte har haft några erinringar mot förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-05. 

Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. 

Socialnämndens protokoll, 2022-08-17 § 103. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse, 2022-08-01. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att stryka delegation nr. 9 ur kommunstyrelsens delegationsordning.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 249 Dnr KS 2022/00425 

Ny period för lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 
2023 - 2027, medfinansiering för Leader Bohuslän 

Sammanfattning 

Leader är en metod för att utveckla landsbygden genom lokalt ledd utveckling utifrån en 

lokal strategi. Uddevalla har tidigare tillhört Leader Södra Bohuslän, men inför nästa 

programperiod slås de två områdena Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust och 

Gränsbygd samman och bildar det nya större området Leader Bohuslän. Leader 

Bohuslän bildades officiellt 15 juni 2022 och består nu av kommunerna Strömstad, 

Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö och 

Göteborgs södra skärgård Varje Leaderområde har en egen lokal utvecklingsstrategi 

som bygger på lokala förutsättningar och har tagits fram i en öppen process med 

företrädare från ideell sektor, näringslivet, samt offentliga aktörer. Olika 

utvecklingsinsatser/projekt ger effekter som nya arbetstillfällen och företag. Projekten 

finansieras av EU, staten och med kommunal medfinansiering. Dessutom mycket ideellt 

engagemang, samt privat- och annan offentlig medfinansiering. Leader har funnits 

sedan 1991.  

 

Sedan bildandet har Leader Södra Bohuslän stöttat över 70 lokala utvecklingsprojekt 

och deltagarna bidragit med 28 000 timmar i ideellt engagemang. Under senaste 

perioden 2014 - 2020 har Leader stöttat 17 projekt med säte i Uddevalla kommun. 

Dessa har bidragit till att utveckla besöksnäringen i området, skapat nya besöksmål och 

arrangemang. Andra har bidragit till att förbättra levnadsvillkoren för dem som bor och 

verkar i området genom att skapa mötesplatser eller nya lösningar på områdets 

utmaningar eller testa nya sätt att skapa hållbara lösningar för energieffektivisering eller 

sätt att producera lokal mat. Projekten har på så sätt bidragit till att skapa nya arbeten, 

företag, produkter och tjänster till vårt område. Kommunernas medfinansiering kommer 

nu att bli ca 350 000 kr årligen jämfört med 450 000 kr tidigare år. Leader Bohuslän 

måste skicka in medfinansieringsintyget från kommunerna till Jordbruksverket 15 

oktober 2022. Kommunledningskontoret upplever stor framgång med satsade medel till 

Leader då 8 420 887 kr beviljats till projekt som har sitt säte i kommunen (projekt som 

sträcker sig över flera kommuner är inte inräknade), vilket betyder 3,51 kr tillbaka på 

varje satsad krona. Vidare föreslår Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen, att 

besluta om fortsatt samverkan och medfinansiering för Leader.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-09 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-06-02 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 § § 80 

Avsiktsförklaring 2021-08-25  

 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 249 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att medverka i Leader-området i ny programperiod och medfinansiera Leader Bohuslän 

med 350 000 kr/år inom kommunstyrelsens övriga budgetposter 2023 - 2027, dvs fem 

år, 

 

att medfinansiering sker i kontanta medel inom kommunstyrelsens övriga budgetposter.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 250 Dnr KS 2022/00423 

Trafiklösning för Hälle Lider med anledning av ombyggnation 
av Ljungskileskolan  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnationer. Ett av projekten är nybyggnation av Ljungskileskolan, 

vilket också innefattas av en permanent och hållbar trafiklösning för Hälle Lider. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-08-10.  

Bilaga 1 Trafikförslag.  

Bilaga 2 Skiss personalparkering  

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP) yrkar återremiss för att komplettera förslaget till trafiklösning med 

avseende på nedanstående punkter. 

 

 Förslaget till trafiklösning ser fortfarande ut att innehålla alldeles för få 

cykelparkeringar. Det verkar vara knappt två hundra platser jämt fördelat på F-

6 och 7-9 delarna. Det borde vara drygt det dubbla för att planen ska följa 

kommunens antagna parkeringstal. 

 

 Parkeringsplatsen nere vid gamla vårdcentralen. Det ser ut som att 

bostadshuset närmast bäcken inte längre behöver rivas, vilket är positivt. Har 

kommunen tecknat parkeringsavtal om de 25 extra parkeringsplatserna på 

Trafikverkets mark på andra sidan Arendalsvägen? Vilken är i så fall 

årskostnaden, och är den kostnaden medräknad? 

 

 Den "västra avlämningszonen" tar plats från skolgårdsmark, vilket redan 

tidigare låg exakt på Boverkets minimimått för friyta per elev. Hur avser 

förslaget till trafiklösning kompensera för detta (även cykelparkeringsplatser, 

både inritade och ej ännu inritade bör exkluderas från friytan. Det bör kanske 

påpekas att skolan ska planeras och byggas för att kunna härbärgera 

maxantalet elever.  

 

 Varför innehåller förslaget till trafiklösning så mycket som sex angöringsplatser 

för skolbussar på Skafterödsvägen? Upptagningsområdet för denna skola är ju 

mindre än för nuvarande Ljungskileskola/Linneaskola. Ska det sättas in nya 

skolbusslinjer trots att barn i Forshälla, Ammenäs mm inte längre ska erbjudas 

skolgång här?  

 

 Förslaget till trafiklösning borde innehålla en konsekvensanalys.   

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 250 
 

 Förslaget till trafiklösning behöver mikrosimuleras för att se om det bildas köer 

av bilar mm vid morgonrusningen (givet maximalt använd skola och dagens 

färdmedelsandelar). Det finns stor risk för att skolan får problem på 

vändzonerna och i flera korsningar nedströms på båda sidor. I avvaktan på 

kapacitetsberäkningar bör detta förslag inte antas.  

 

 Vi skulle gärna vilja ha en metodbeskrivning av kostnadsbedömningen. Den 

verkar mycket låg.  

 

 I enlighet med lagkrav behöver förslaget kompletteras med en 

barnkonsekvensanalys. 

 

David Sahlsten (KD) och David Höglund Velasquez (V): bifall till Jarmo Uusitalos 

(MP) yrkande. 

 

Christer Hasslebäck (UP): att återremittera ärendet för fortsatt hantering med anledning 

av uppgifter om fördyringar i processen kring byggandet av ny skola. 

 

Monica Bang Lindberg (L), Camilla Johansson (C) och Niklas Moe (M): Bifall till 

förslaget i handlingarna. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera detsamma 

och finner kommunstyrelsen besluta att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer 

därefter proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen bifalla 

detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna Trafikförslaget enligt bilaga 1 och bilaga 2, 

 

att godkänna delprojektets tidplan, 

 

att godkänna delprojekts budget på 15 380 000 kr.  

Reservation 

Uddevallapartiets, Kristdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ledamöter 

reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 251 Dnr KS 2022/00365 

Åtagande i åtgärdsprogrammet för de regionala miljömålen, 
utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022-2025 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen önskar svar på vilka åtgärder kommunen väljer att genomföra i 

åtgärdsprogrammet för de regionala miljömålen under 2022-2025.  Svar senast den 31 

augusti 2022 via webbaserat formulär.  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har ansvaret att samordna arbetet med 

miljömålsarbetet på regional nivå i länet. För att nå de regionala miljömålen har 

Länsstyrelsen fått uppdrag av regeringen att ta fram ett regionalt åtgärdsprogram för att 

förbättra förutsättningarna.  

Åtgärdsprogrammet har tagits fram av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan 

med Västra Götalandsregionen. Åtgärdsprogrammet sträcker sig mellan 2022-2025. 

Åtgärdsprogrammet delas in i fyra utmaningar inom miljöområdet som ska bidra till att 

uppfylla miljömålen. Det finns förslag på 40 åtgärder där kommunerna är huvudaktör 

för genomförandet. Utav dessa 40 är 15 åtgärder aktuella för Uddevalla kommun. 

Åtgärderna är operativa och berör till största delen samhällsbyggnadsförvaltningens 

verksamhet och som därför har deltagit med att välja ut lämpliga åtgärder för Uddevalla 

kommun. Åtgärderna ligger i linje med ny översiktsplan och kommunens pågående 

miljö- och klimatarbete. 

En kopia av svaret i det webbaserade formuläret, på vilka åtgärder som är aktuella för 

Uddevalla kommun, har lagts som bilaga till denna tjänsteskrivelse.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-28. 

Blankett – åtaganden - kommuner. 

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP) yrkar bifall till förslaget i handlingarna med följande 

tilläggsyrkande som innebär att kommunens åtaganden ska kompletteras enligt följande: 

 

SO8. Öka arealen hyggesfritt skogsbruk  

b) Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att öka variationen i 

landskapet, främja rekreations- och miljövärden samt visa på möjligheterna med 

alternativa brukningsformer.  

 

BK9. Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan från resor och transporter 

a) Kommuner arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan från resor och transporter 

genom sin fysiska planering (ÖP, DP och planbesked) 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 251 

 
samt att till nästa år arbeta för att kommunerna i MittBohuslän kommer överens om att 

lägga till punkt V3. Minska spridningen av högfluorerade ämnen (PFAS)  

a) Använda brandsläckningsmetoder med fluorfria alternativ utom i de få fall när 

fluorinnehållande brandskum krävs. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen 

bifalla detsamma. Ordförande ställer därefter proposition på Jarmo Uusitalos (MP) 

tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen avslå detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta de 15 föreslagna åtgärderna i åtgärdsprogrammet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 252 Dnr KS 2022/00428 

Upprättande av planprogram för Södra Åstaden 

Sammanfattning 

Planprogrammet är en vägledning för beslutsfattare, projektledare, exploatörer och 

entreprenörer, samt näringslivsorienterande. Intresset för Uddevalla stad är stort. I 

synnerhet i de centrala delarna av staden finns befintlig tidigare industrimark i attraktiva 

vattennära lägen. Söder om Bäveån, på Anegrundsområdet, har kommunen möjligheter 

till omfattande exploatering och utvidgning av centrumbebyggelse.  

Samtidigt innehåller området stora utmaningar i form av effekterna av 

klimatförändringarna, däribland översvämnings- och skyfall. I området finns också 

eventuella markföroreningar, stabilitetsåtgärder och infrastrukturella åtgärder som måste 

utredas för att möjliggöra exploatering.  

Uddevalla kommun avser nu att ta nästa steg in i processen för en stadsförnyelse av 

Anegrundsområdet genom att upprätta ett planprogram för området i Södra Å-staden. 

Planprogrammet skall verka för att utreda förutsättningarna och utredningsbehov inför 

kommande detaljplanering samt precisera markanvändningen inom området. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-08-11 

Bilaga 1 Vision för stadsbyggnadsutveckling kring Bäveån 2021-11-10 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta ett planprogram för Södra Å-

staden, 

att tidplanen godkänns och arbetet ska färdigställas senast första kvartalet 2024, 

att projektbudgeten på 5 miljoner kronor godkänns. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 253 Dnr KS 2022/00005 

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från 
Fyrbodal 2022  

Sammanfattning 

Ordförande Ingemar Samuelsson (S) lämnar information om de ärenden som har 

avhandlats på Fyrbodals sammanträde, bland annat följande. 

 

 Ägarsamråd med det av kommunalförbunden ägda bolaget Gryning Vård AB. 

 

 Information om samverkansavtalet för Teknikcollege. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 254 Dnr KS 2022/00004 

Information från kommundirektören 2022  

Sammanfattning 

Kommundirektör Malin Krantz informerar om följande. 

 

 Inflationens påverkan på kommunens ekonomi. Ekonomiavdelningen har 

uppdragits att göra en analys av den ekonomiska situationen. Analysen ska 

redovisas under hösten. 

 

 Lägesrapport från översynen av kommunledningskontorets organisation. 

 

 Ny kommunikationschef som tillträder den 1 september. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 255 Dnr KS 2022/00002 

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning 

I förteckningar daterade 2022-08-22 redovisas de beslut som har fattats på delegation 

från kommunstyrelsen under perioden 15 juni- 22 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-22 

Förteckningar över delegationsbeslut, 2022-08-22 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna redovisningen. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 256 Dnr KS 2022/00003 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att lägga anmälningsärendena i förteckning daterad 2022-06-13 till handlingarna. 
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