
  
Utses att justera David Sahlsten 
Justeringens plats och tid Stadshuset 2021-02-26 Paragrafer §§ 26–36, 

38–53  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Sebastian Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Ingemar Samuelsson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 David Sahlsten 

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunstyrelsen 2021-02-24 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2021-02-26 
Anslaget tas ner 2021-03-20 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24  
 

 
Sammanträde Kommunstyrelsen  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, stadshuset, kl.11:00-15:33 med ajournering kl. 

11:45-13:00. 
  
Ledamöter Ingemar Samuelsson (S), Ordförande 

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

Christer Hasslebäck (UP), 2:e vice ordförande 

Camilla Johansson (C) 

David Sahlsten (KD) 

Paula Berger (S), deltar på distans 

Stefan Skoglund (S), deltar på distans 

Cecilia Sandberg (S), deltar på distans 

David Höglund Velasquez (V) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Martin Pettersson (SD) 

Rolf Carlson (SD), deltar på distans 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), deltar på distans 

 
Tjänstgörande ersättare Niklas Moe (M) för Mikael Staxäng (M) 

Annelie Högberg (S) för Roger Ekeroos (M), deltar på distans 

  
Ersättare Elving Andersson (C), deltar på distans 

Rolf Jonsson (L), utgår kl. 11:45, deltar på distans 

Anna-Lena Heydar (S), deltar på distans 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V), deltar på distans 

Mattias Forseng (SD), deltar på distans 

Kent Andreasson (UP), deltar på distans 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Övriga Helena Svernling, utredare, § 27 

Emelie Eék, folkhälsostrateg, § 27 

Marita Olsson-Sandberg, enhetschef socialtjänsten, § 27 

Jennie Vestman, stödassistent socialtjänsten, § 27 

Peter Larsson, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26 Dnr KS 303472  

Upprop samt val av justerare 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att David Sahlsten (KD) justerar protokollet fredagen den 26 februari kl. 09:00. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr KS 2021/00086  

Information om slutrapport Fallförebyggande - ett projekt inom 
den sociala investeringsfonden 

Sammanfattning 

Utredare Helena Svernling och folkhälsostrateg Emelie Eék lämnar tillsammans med 

enhetschef Marita Olsson-Sandberg och stödassistent Jennie Vestman information från 

slutrapporten om Fallförbyggande som har varit ett projekt inom ramen för den sociala 

investeringsfonden.  

Slutrapporten visar bland annat att antalet fallskador bland socialtjänstens brukare har 

minskat som en följd av projektet och att brukarna generellt är mycket nöjda med de 

insatser som de har fått ta del av. Exempel på insatser har varit balanskurser och de så 

kallades ”hemmafixarna” som har hjälp till med olika uppgifter där det annars finns risk 

för fallskador. Många delar av projektet implementeras nu i socialtjänstens ordinarie 

verksamhet. 

Beslut 

Kommunstyrelsens beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr KS 2020/00658  

Medborgarförslag från Per Jensen om att bygga cykelbana vid 
Utby-Unda samt komplettera cykelbanan Nötesundsbron-
Rotviksbro 

Sammanfattning 

Per Jensen har inkommit med förslag om en cykelslinga som kompletterar cykelbanan 

från Nötesundsbron till Rotviksbro ca 4 km, samt förslag om att anlägga och bygga en 

cykelbana mellan Utby och anslutning till Unda – Herrestad. Den föreslagna slingan 

skulle enligt medborgarförslaget kopplas samman med Gustafsberg/stan via 

Skärgårdsbåten M/S Sunningen.  
 

Västra Götalandsregionen har ett ansvar för utveckling av de statliga vägarna i länet. 

Kommunerna får lämna förslag på de statliga vägar där man anser att det behöver 

tillskapas bättre gång- och cykelmöjligheter. Förutsättningen är att kommunen är villig 

att medfinansiera kostnaden med 50 %. Västra Götalandsregionen kommer utifrån 

kommunernas förslag att besluta om vilka GC-vägar som ska byggas under perioden 

2022–2025. Väg 160, delen Nötesundsbron-Rotviksbro är statlig väg, men har funnits 

med bland de objekt som kommunen övervägt för sin ansökan till Västra 

Götalandsregionen. Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-18 vilka objekt som skulle 

ingå i ansökan. I den här senaste omgången prioriterades andra sträckor. Dock pågår en 

dialog med Trafikverket gällande ett mjukare avslut på GC-vägen efter Nötesundsbron.  

 

Förslagsställaren rekommenderas därför att även framföra synpunkter om den sträckan 

direkt till Trafikverket. Cykelmöjligheterna mellan Rotviksbro och Uddevalla Centrum 

är idag relativt eller mycket goda på befintliga GC-vägar, eller vägar med låg 

trafikbelastning. Från Utby finns separata GC-vägar till Uddevalla centrum/hamn.  
Medborgarförslaget om en cykelslinga kopplat till Skärgårdsbåtarna, besöksmål och 

shopping skulle bidra till attraktiv reseanledning, friskvård och cykelpendling för 

kommuninvånare.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-07 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2020-11-11 

Medborgarförslag från Per Jensen, 2020-10-19 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att beakta medborgarförslaget om cykelslingan i 

den kommande uppdatering och revidering av kommunens cykelplan, 

 

att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse 

medborgarförslaget besvarat.   

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr KS 2021/00049  

Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2021 

Sammanfattning 

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

kommande år. Den sammanställda budgeten utgör grunden för den ekonomiska 

uppföljningen under 2021. Den sammanställda budgeten utgår från flerårsplanen 2021-

2023 som beslutades av kommunfullmäktige i november. Den revideras med 

tillkommande beslut under resten av året samt uppdateras med prognosen från senaste 

delårsrapport. Den består även av nämndernas och företagens inrapportering i slutet av 

2020.  

Följande förändringar har skett av flerårsplanen som kommunfullmäktige antog i 

november: 

 Omräkning av nämndernas kommunbidrag från fast till löpande pris.

 Justering av låneskuld till följd av lägre investeringsnivå för kommunen och 

högre upplåningsbehov för företagen.

 De finansiella kostnaderna och intäkterna har korrigerats för effekterna av 

förändrad låneskuld.

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-11 om en preliminär låneram på 4 124 mkr för 

kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för 2021. Till följd av 

högre upplåningsbehov för företagen behöver låneramen höjas till 4 347 mkr. 

För mer information hänvisas till Flerårsplan 2021-2023 med sammanställd budget 

2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-28 

Flerårsplan 2021-2023 med sammanställd budget 2021 

Bilaga 1 Kommunstyrelsens styrkort 

Bilaga 2 Barn- och utbildningsnämndens styrkort 

Bilaga 3 Socialnämndens styrkort 

Bilaga 4 Samhällsbyggnadsnämndens styrkort 

Bilaga 5 Kultur- och fritidsnämndens styrkort 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att upphäva 4:e att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2020-11-11 § 250, 

  

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en låneram på 4 347 mkr 

för kommunen, kommunens bolag och stiftelser för år 2021, 

  

att godkänna Flerårsplan 2021-2023 med sammanställd budget 2021. 

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 29 

 

Deltar ej i beslut 
Kristdemokraternas, Miljöpartiets, Sverigedemokraternas, Vänsterpartiets och 

Uddevallapartiets ledamöter avstår från att delta i beslutet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 Dnr KS 2021/00099  

Digital justering av protokoll i kommunens politiska organ 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har köpt in ett nytt system för e-tjänster, Open ePlatform.  

Det nya systemet innehåller flera funktioner, däribland möjligheten att signera 

handlingar. 

 

Som ett led i Uddevalla kommuns antagna Digitala Agenda föreslås att tjänsten för e-

signering ska kunna användas för justering av sammanträdesprotokoll i Uddevalla 

kommuns politiska organ under förutsättning att respektive ordförande finner det 

lämpligt. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-03 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att protokoll i kommunens politiska organ ska justeras digitalt i de fall respektive 

ordförande finner det lämpligt. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 Dnr KS 2021/00063  

Förlängning och revidering av Uddevalla kommuns 
biblioteksplan 

Sammanfattning 

Kommunerna är enligt § 17 bibliotekslagen skyldig att anta biblioteksplaner för sin 

verksamhet på biblioteksområdet. Nu gällande biblioteksplan för Uddevalla kommun 

gäller för åren 2016 till 2020. 

  

Biblioteksplanen berör många kommunala förvaltningars arbete. Det är därför naturligt 

att de förvaltningar som berörs av det som bör vara beskrivet i biblioteksplanen också 

medverkar i framtagandet av den. Konsekvensen kan annars bli att biblioteken inte kan 

genomföra målen i planen. Det kan exempelvis röra sig om mål för utökat samarbete 

med andra förvaltningar för att nå ut med läsfrämjande verksamhet till användarna där 

de befinner sig, eller införandet av ny teknik.  

  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige ge nämnden i uppdrag att som 

huvudman för folk- och skolbiblioteken i Uddevalla revidera nuvarande biblioteksplan i 

samverkan med barn- och utbildningsnämnden, i enlighet med bibliotekslagen. 

  

Kultur och fritidsnämnden föreslår också kommunfullmäktige att förlänga den nu 

gällande biblioteksplanen fram till och med 2021, för att möjliggöra en mer omfattande 

revidering av planen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-01. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-01-14 § 11. 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-20.  

Biblioteksplan 2016-2020 för Uddevalla kommun. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att förlänga giltighetstiden för Biblioteksplan 2016-2020 till 2021-12-31, 

  

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden att under 

2021 ta fram förslag till biblioteksplan, 

  

att arbetet ska ske i samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer och samordnas 

av kultur och fritidsnämnden. 
 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32 Dnr KS 2021/00083  

Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om revidering i 
reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder för att få 
möjlighet att ge bidrag till parker 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med begäran om ändring av nämndens 

reglemente för att möjliggöra bidragsgivning till parker i kommunen som inte redan 

drivs i kommunal regi.  

  

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarar enligt nuvarande reglemente för att vara 

förmedlingsorgan för den statliga lån- och bidragsverksamheten på 

bostadsförsörjningens område i den mån dessa uppgifter inte uppdragits åt annan nämnd 

samt ansvarar för bidragsgivningen till enskild väghållning. Samhällsbyggnadsnämnden 

svarar för kommunens skyldigheter som huvudman för allmänna platser, väghållare och 

gatumyndighet. Kommunstyrelsen ansvarar för bidragsgivning till frivilliga 

försvarsorganisationer och andra särskilda organisationer och kultur- och 

fritidsnämnden för bidrag till föreningar, organisationer och enskilda.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden avser att ta fram bestämmelser som komplement till 

föreslagen ändring av reglementet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-01. 

Nu gällande reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-01-21 § 23. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-30. 

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att i reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, § 1 Allmänna uppgifter, tillägga 

följande: 

  

 bidragsgivning till parker i kommunen som inte redan drivs i kommunal regi.

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Dnr KS 2020/00426  

Åtgärdande av förbättringsförslagen enligt miljörevisionen 
2019 samt revidering av miljöpolicyn 

Sammanfattning 

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

internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001 från att tidigare varit 

EMAS-registrerad. Kommunen är sedan april 2018 certifierad enligt ISO 14001:2015.  

Den 15 april 2020 genomförde kommunstyrelsens presidium ledningens genomgång 

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

miljöledningssystemet är ändamålsenligt och att miljöprestandaden har förbättrats. ISO 

14001 ställer krav på att det ska finnas en miljöpolicy och vad den ska innehålla. 

Synpunkter på nuvarande miljöpolicy har framkommit vid tidigare extern miljörevision. 

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

finns en viss otydlighet kring kommunens viljeinriktning utifrån kommunens betydande 

miljöaspekter enligt kraven ISO 14001. 

Fullmäktige beslutade den 2020-06-10 att revidera nuvarande miljöpolicy. Revidering 

har beaktat kraven enligt ISO14001 och extern miljörevisions synpunkter. Förslag på 

reviderad miljöpolicy har utarbetats av kommunens miljöstrategigrupp med 

representanter från samtliga förvaltningar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-01 

Bilaga 1 Ny version Miljöpolicy 

Bilaga 2 Jämförelse mellan den nuvarande miljöpolicy och den nya versionen 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta reviderad Miljöpolicy för Uddevalla kommun. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr KS 2021/00053  

Utvärdering av överenskommelse om samverkan mellan den 
idéburna sektorn och Uddevalla kommun, ÖK Idé 

Sammanfattning 

ÖK Idé antogs av Kommunfullmäktige 2017-05-10. ÖK Idés grundläggande mål och 

syfte är att tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt 

demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla. Vid upprättandet av 

överenskommelsen togs beslut om att en utvärdering skulle göras efter tre år. Under 

hösten 2020 har ÖK Idé utvärderats av externa utvärderare, Sound of the crowd. 

Utvärderingen har skett genom djupintervjuer med 21 representanter från politiken, 

förvaltningar och idéburen sektor. Intervjuerna har kompletterats med en enkät som fem 

representanter från idéburen sektor har svarat på.  

  

Utvärderingen pekar på en rad utmaningar så som att kännedomen kring ÖK Idé är låg, 

att dokumentet skapat olika förväntningar hos olika mottagare samt att organisationen 

kring arbetet och beslutshierarkier har stoppat upp processer och försvårat möten som 

jämbördiga parter. Dokumentet mynnar ut i rekommendationer inför en revidering 

uppdelat på rubrikerna bevara, utveckla och förändra. Vision, politiskt engagemang och 

grundstruktur i dokumentet beskrivs som faktorer att vårda och bevara. 

Processledarskapets arbetstid och roll, partsgemensamma arbetsgruppen och strukturer 

för gemensamma arbetsprocesser behöver enligt utvärderingen utvecklas. När det 

kommer till förändring behöver kunskapen om överenskommelsen och idéburen sektor 

stärkas och konkretiseras, överenskommelsen behöver gå från handläggningssystem till 

samverkanssystem och nyttan och vinsterna behöver förtydligas.  

  

Utvärderarna höll också en avrapportering med processledarna för ÖK Idé samt en 

avrapporteringsworkshop till vilken samtliga respondenter bjöds in. Vid workshopen 

framkom tydligt att både idéburen och kommunal part kände igen sig i utvärderingens 

beskrivning av vår samverkan och gemensamma process samt att utvärderingen på ett 

tydligt sätt belyste de svårigheter som varit och de utmaningar vi gemensamt står inför. 

Utvärderingen utgör underlag för kommande revidering av överenskommelsen ÖK Idé. 

Den samsyn som rådde vid workshopens slut och kring utvärderingsrapporten kommer 

också att ligga till grund för fortsatt utveckling och förädling av samverkansprocessen 

och strukturer för denna.  

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2021-02-02 § 6 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-19. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-10. 

ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla 

kommun. 

Utvärdering av ÖK Idé, november 2020. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 34 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna rapporten Utvärdering av ÖK Idé,  

  

att uppdra åt kommunstyrelsen att revidera ÖK Idé, samt 

  
att utvärderingen ska ligga till grund för revidering av ÖK Idé och utveckling av 

samverkansprocesser mellan idéburen sektor och kommunen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35 Dnr KS 2020/00547  

Begäran om planbesked berörande del av Ranneberg 1:8 

Sammanfattning 

Ägarna till fastigheten Ranneberg 1:8 har givit en fullmakt till Oceanet AB att ansöka 

om begäran om planbesked för del av fastigheten Ranneberg 1:8. Området berörs i 

dagsläget inte av någon detaljplan. 

Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger ca 10–15 enbostadshus.  

Sökanden beskriver att tillfarten till området sker antingen via befintlig infart från 

Ulvesundsvägen, alternativt att ny tillfart sker via en ny lokalgata från fastigheten  

Åh 1:20 direkt norr om det ansökta planområdet där en ny detaljplan antogs 2016. 

Sökanden önskar att ansluta fastigheterna till det kommunala Vatten- och avloppsnätet. 

  

Det tänkta planområdet på del av Ranneberg 1:8 ligger på en yta som i Översiktsplanen 

2010 är markerad som grön korridor som bör sparas och byggnation bör undvikas. Även 

i ny Översiktsplan 2022 som håller på att arbetas fram står att marken är en grön 

korridor och byggnation ska undvikas, se Förprövningsrapport Ranneberg 1:8. 

  

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår att 

kommunstyrelsen inte ska godkänna att detaljplaneförslag för Ranneberg 1:8 upprättas. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-01-26 

Begäran om planbesked berörande Ranneberg 1:8, bilaga 1  

Förprövningsrapport Ranneberg 1:8, Bilaga 2 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): Återremittera ärendet till förvaltningen för att beakta 

kommande översiktsplan i handläggningen. 

Propositionsordningar 

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

finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer därefter 

proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen bifalla det. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att inte godkänna att detaljplaneförslag för del av fastigheten Ranneberg 1:8 upprättas, 

 

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

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 Dnr KS 2020/00481  

Yttrande rörande förslag till revidering av bolagsordning, 
ägardirektiv, samarbetsavtal och aktieägaravtal för Västvatten 
AB och Uddevalla Vatten AB 

Sammanfattning 

Uddevalla vatten AB har inkommit med förslag till justeringar av bolagsordningar m.m. 

för Uddevalla vatten och Västvatten. Samtliga Västvattens ägarkommuner har fått 

motsvarande underlag att i ett första skede lämna synpunkter på. VA-bolagen avser 

sedan att återkomma med slutliga förslag till justerade dokument för antagande i 

kommunfullmäktige.  

  

Behovet av revidering har behandlats vid flera ägarsamråd. Syftet med justeringarna 

uppges vara att korrigera felaktigheter, likrikta skrivningarna så att de är enhetliga 

mellan bolagen i Västvattensamarbetet samt att ge ökad effektivitet och kvalitet. 

  

Kommunledningskontoret, avd för juridik och administration, hållbar tillväxt och 

ekonomiavdelningen har berett ärendet utifrån sina resp ansvarsområden. 

  

En förteckning över synpunkter har upprättats. Synpunkterna är i huvudsak av formell 

karaktär.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-28. 

Befintlig bolagsordning Västvatten AB. 

Bolagsordning Västvatten AB under arbete. 

Befintligt ägardirektiv för Västvatten AB. 

Ägardirektiv för Västvatten AB under arbete. 

Befintlig bolagsordning Uddevalla Vatten AB. 

Bolagsordning Uddevalla Vatten AB under arbete. 

Befintligt ägardirektiv för Uddevalla Vatten AB. 

Bolagsordning för Uddevalla Vatten AB under arbete. 

Befintligt aktieägaravtal Västvatten. 

Aktieägaravtal Västvatten AB under arbete. 

Befintligt samarbetsavtal. 

Samarbetsavtal under arbete. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att till Västvatten AB och Uddevalla Vatten AB överlämna de synpunkter som återfinns 

i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-28. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr KS 2020/00327  

Remiss angående vattenförsörjning och avloppshantering för 
fastigheter inom Åsen Knarrnäs  

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har för avsikt att förelägga Uddevalla kommun att tillse att anläggning för 

allmänna vattentjänster kommer till stånd för fastigheterna inom Åsen – Knarrnäs. 

Innan beslut fattas vill Länsstyrelsen ge kommunen möjlighet att yttra sig över förslag 

till beslut enligt nedan. 

  

Området ingår i Uddevalla kommuns politiskt antagna VA-utbyggnadsplan som ett 

område som bedöms ha behov av allmänt VA och som planeras att anslutas till det 

allmänna VA-nätet under mitten av 2020-talet. Uddevalla kommun utreder, projekterar 

och bygger ut allmänt VA utifrån antagen VA-utbyggnadsplan och har kommit långt i 

arbetet när det gäller Åsen-Knarrnäs och omkringliggande områden som har behov av 

allmänt VA. Uddevalla kommun har inget att erinra mot att ansluta Åsen-Knarrnäs men 

önskar att Länsstyrelsen tar hänsyn till kommunens pågående arbete enligt antagen VA-

utbyggnadsplan. Uddevalla kommun har lagt ner mycket arbete på. 

  

Kommunledningskontorets rekommenderade svar är att tydliggöra för Länsstyrelsen, att 

arbetet kommer att starta 2024 och vara färdigställt till 2026, vilket i tidigare svar 

beskrevs otydligt. Skälet till otydligheten var medveten och för att gardera för alla 

osäkerhetsfaktorer ett utbyggnadsarbete kan drabbas av. Västvatten AB behöver därför 

arbeta för möjliga lösningar för att kunna infria Länsstyrelsens tydliga förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-12 

Skrivelse - Förslag till beslut från Länsstyrelsen 2020-10-30 

Bild från Länsstyrelsen Västra Götaland 2020-10-30 

Analys daterad 2017-02-07/2020-07-13 

Rapport vattenprov daterad 2013-05-22/2020-07-13 

Karta tillhörande remiss från Länsstyrelsen 2020-04-29 

Analysresultat tillhörande remiss från Länsstyrelsen 2020-04-29 

Komplettering med uppgifter tillhörande remiss från Länsstyrelsen 2020-04-29 

Dricksvattenanalys tillhörande remiss från Länsstyrelsen 2020-04-29 

Remiss från Länsstyrelsen Västra Götaland 2020-04-29 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att svara på förslaget på föreläggande enligt utarbetat och redovisat svar i handlingarna, 

  

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 Dnr KS 2021/00074  

Verksamhetsberättelse 2020 för arbetsmarknads- och 
integrationsutskottet 

Sammanfattning 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets uppdrag är samordning och utveckling av 

verksamheter som berör arbetsmarknad, försörjningsstöd, vuxenutbildning och 

integrationsverksamhet. Utskottet ska inte ta över beslutsfunktionen från respektive 

linjeorganisation.  

  

Dessa bestämmelser är nya för året och reviderades den 26 augusti 2020. Samtidigt 

minskades antal ledamöter ner från 11 till nuvarande nio. 

  

Utskottet har haft 10 möten under året. Mötena januari – juni har varit förlängda i tid, då 

extra tid varit avsatt för att processa fram de två strategiska dokumenten Plan 

Integration 2030 och Plan Välfärd 2030. Plan Integration 2030 är klar och antogs av 

kommunfullmäktige den 9 december 2020. Arbetet med bilaga till detta dokument är 

påbörjat. Plan Välfärd 2030 gick ut på remiss i oktober 2020 och förväntas bli antagen i 

kommunfullmäktige i början av 2021. 

  

Utskottet har under året behandlat 16 beslutsärenden, 18 informationer enligt antaget 

Årshjul, samt 11 övriga informationer.  

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2021-02-02 § 3 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-25.Verksamhetsberättelse 

arbetsmarknads-och integrationsutskottet 2020, 2021-01-25.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna arbetsmarknads-och integrationsutskottets verksamhetsberättelse 2020. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr KS 2020/00274  

Ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, mellan 
Uddevalla kommun och Stampede Parkour förening 

Sammanfattning 

Stampede idrottsförening - gymnastik är en förening i Göteborg som har träning i 

Parkour och free running. De har träning på flera orter bl.a. Göteborg och Varberg. 

Föreningen har funnits sedan 2010. Enligt ansökan hjälper de ungdomar att etablera sin 

sport i flera kommuner bl.a. i Kungsbacka som idag har en egen förening och träningar, 

FRS Kungsbacka. Stampede har verksamhet i Ljungskile. De söker ett partnerskap för 

att avlastas ekonomiskt och kunna boka lokaler i kommunen. De vill också hjälpa 

ungdomar att etablera sitt parkourintresse. De vill kunna söka pengar för att skapa nya 

projekt. Stampede ska också utbilda ledare.  

  

En IOP är inget vanligt sätt att söka pengar som till exempel aktivitetsbidrag eller 

föreningsbidrag. Det är också svårt att låta en förening från en annan kommun få gratis 

subventionerade lokaler när föreningar som är etablerade i Uddevalla betalar för sina 

halltider. Positivt är att om Stampede fortsätter med sina träningar i Ljungskile så bidrar 

det till att unga aktiveras och rör sig mer. Om Stampede startar en förening i Uddevalla 

har de samma möjligheter som andra föreningar till att söka aktivitetsbidrag och boka 

gymnastikhallar. Idag finns en parkourförening i Uddevalla; Uddevalla gymnastik & 

parkour som tränar i Rimnershallen.  

  

Kultur och Fritidsnämnden föreslog 2020-09-23 att initiativet skulle avslås.  

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads- och integrationsutskttets protokoll, 2021-02-02 § 7 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-18. 

Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden 2020-09-23.  

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2020-09-08.Ansökan om Idéburet Offentligt 

Partnerskap mellan Uddevalla Kommun och Stampede 2020-03-31.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att avslå initiativ om IOP från Stampede Parkour.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 40 Dnr KS 2021/00046  

Ansökan om sociala investeringsmedel för projektet Tidigt 
samordnade insatser 

Sammanfattning 

Skolan och socialtjänsten lägger betydande resurser på barn och ungdomar med risk för 

att utveckla utanförskap. Både skola och socialtjänst har till uppdrag att arbeta 

kompensatoriskt, förebyggande och främjande. Det är en utmaning att lyckas med 

insatser inom ramen för dessa tre delar så inte mer kostnadsdrivande åtgärdande insatser 

krävs. Tillsammans ansöker socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen om 

sociala investeringsmedel för att utveckla en förvaltningsövergripande organisation och 

ett arbetssätt för att fånga upp barn i riskzon, i ett tidigt skede, med fokus på barnets 

hela system bestående av familj, skola och fritid. Projektets målsättning är att dessa barn 

och unga ska uppnå ökad måluppfyllelse i skolan, ökad skolnärvaro och en tryggare 

uppväxtvillkor. För att nå det övergripande målet behöver ett nytt arbetssätt och en 

förvaltningsövergripande organisation utvecklas, där socialtjänsten och barn- och 

utbildningsförvaltningen tillsammans möter barn och unga ur riskgrupp genom ett 

mobilt tvärprofessionellt resursteam.   

 

Beslutsunderlag 

Hälsopolitiska rådets protokoll, 2021-01-26 § 3 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-25 

Ansökan gällande sociala investeringsmedel TSI 

Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala investeringsmedel Bedömning av 

idéprövning, tidigt samordnade insatser 

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja ansökan om sociala investeringsmedel för projektet Tidigt samordnade 

insatser, samt 

 

att därmed bevilja 1250 tkr per år under tre år, av det kommunbidrag som avsatts för 

sociala investeringsmedel och Idéburet Offentligt Partnerskap/IOP. 

   



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 41 Dnr KS 2021/00042  

Uppföljning av samverkansavtal med Norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 2020 avseende lokalt folkhälsoarbete samt 
ekonomisk redovisning 

Sammanfattning 

Ett avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun är slutet mellan 

kommunen och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionens. 

Avtalet avser samverkan och samfinansiering av gemensamma folkhälsoinsatser i 

Uddevalla under åren 2020-2023. Enligt avtalet ska en redovisning sammanställas 

senast 25 januari varje år och sedan tillhandahållas Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun ska stå bakom uppföljningen. En uppföljning 

av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 har sammanställts utifrån 

regionens mall.  

Uppföljningen beskriver Hälsopolitiska rådets arbete under 2020 samt de insatser som 

erhållit utvecklingsmedel från Hälsopolitiska rådet eller krävt betydande tidsinsats av 

folkhälsostrategen. Under 2020 har Hälsopolitiska rådets arbete utgått från det 

övergripande målet att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa samt 

utifrån inriktningen att ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god start i livet 

genom en trygg och utvecklande uppväxt, och till fullföljda studier som en grundsten 

för fortsatt utveckling och hälsa genom livet. Sedan tidigare har också äldre varit en 

prioriterad målgrupp. Insatser för utanförskapsområden och delaktighet har varit 

prioriterade. 

Corona har påverkat möjligheterna att genomföra projekt och aktiviteter som varit 

planerade och året slutade därmed på ett överskott på 177 tkr varav 113 tkr, regionens 

finansiering av avtalet, överförs till 2021 i enlighet med samverkansavtal och beslut. 

Hälsopolitiska rådets budget för 2021 har korrigerats utifrån det faktiska bokslutet.   

Beslutsunderlag 

Hälsopolitiska rådets protokoll, 2021-01-26 § 4 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-13 

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 mellan norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och Uddevalla kommun 

Uppföljning av samverkansavtal med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 2020 

avseende lokalt folkhälsoarbete 

Uppföljning av ekonomi för samverkansavtal inom folkhälsa, Uddevalla  

Budget 2021, korrigerad 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna uppföljningen av samverkansavtalet 2020 och den ekonomiska 

uppföljningen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 42 Dnr KS 2021/00045  

Revidering av bestämmelser för hälsopolitiska rådet 

Sammanfattning 

Enligt Samverkansavtal med Västra Götalandsregionen om gemensamma 

folkhälsoinsatser i Uddevalla Kommun för perioden 2020-2023, ska varje Hälsopolitiskt 

råd ska ha en arbetsordning som tydliggör de medverkandes ansvar i folkhälsorådet. 

Arbetsordningen ska revideras i samband med nytt avtal. Revideringen skulle därmed 

varit gjord i samband med att det nya samverkansavtalet trädde i kraft 2020, men görs 

först nu. Hälsopolitiska rådet finns organisatoriskt direkt under kommunstyrelsen som 

har det övergripande ansvaret för folkhälsofrågorna i kommunen. Bestämmelserna 

beskriver rådets uppdrag, organisering och arbetsformer, baserat på aktuellt 

samverkansavtal.  

  

Beslutsunderlag 

Hälsopolitiska rådets protokoll, 2021-01-26 § 8 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-12 

Förslag till reviderade bestämmelser för Hälsopolitiska rådet 

Nu gällande bestämmelser för Hälsopolitiska rådet 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att anta reviderade bestämmelser för Hälsopolitiska rådet. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr KS 2020/00721  

Antagande av Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 i 
Västra Götaland 

Sammanfattning 

Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018–2020 finns 

beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram. Syftet 

med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och 

suicidförsök i Västra Götaland med 40 procent till år 2025. Detta mål är ett delmål i 

arbetet med nollvisionen. Denna handlingsplan på länsnivå utgör en gemensam grund 

för Västra Götalandsregionens och kommunernas suicidpreventiva arbete och 

framtagande av delregionala/lokala handlingsplaner. Det kan även utgöra grund för 

samarbete med andra aktörer.  

  

Fyrbodals förbundsdirektion har beslutat att rekommendera medlemskommunerna att 

anta handlingsplan för suicid 2020-2025. 

  

Beslutsunderlag 

Hälsopolitiska rådets protokoll, 2021-01-26 § 9 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-12. 

Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025. 

Protokoll från Fyrbodals Kommunalförbund om handlingsplan för suicid 2020-2025 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att anta Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025, samt  

 

att uppdra åt lokal närsjukvårdsgrupp psykiatri att upprätta en lokal handlingsplan.  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 44 Dnr KS 2021/00070  

Ansökan om sponsring från BMK Uddevalla till Uddevalla 
Grand Prix of Sweden 2021, ärendenr 1363 

Sammanfattning 

BMK Uddevalla har inkommit med ansökan om sponsring med 600 000 kr, 

arbetsinsatser och material för VM-deltävling i motocross den 7-8 augusti 2021.  

BMK Uddevalla har under åren framgångsrikt arrangerat VM-deltävlingarna på 

Glimmingen 23 gånger. Antal deltagare beräknas till ca 200-250 st. och antal besökare 

beräknas till ca 20 000-22 000 under de båda dagarna. Tävlingarna i Uddevalla är en av 

ca 20 deltävlingar världen över. De kan ses av ca 900 miljoner människor i direktsänd 

TV över hela världen, samt i webb-TV, i eftersändningar och på YouTube. BMK 

Uddevalla är en av de motorföreningar i Sverige som ligger i täten vad det gäller bland 

annat miljöarbetet i sporten.  

Uddevalla kommun beviljade 400 000 kr i sponsring för tävlingarna år 2020, som  

skulle ha blivit den 24:e gången. Men pga Covid-19 blev det inställt. Kommunen 

betalade ut hälften av det beviljade beloppet dvs 200 000 kr innan tävlingarna ställdes 

in, som föreningen fick behålla.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-03 

Avtal mellan Uddevalla kommun och BMK Uddevalla, 2021-02-03 

Budgetförslag 2021 Uddevalla GP från BMK Uddevalla, 2021-01-21 

Ansökan om sponsring från BMK Uddevalla, 2021-01-21 

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att sponsra BMK Uddevalla med 400 000 kronor för VM-deltävlingarna i motocross 

2021 enligt upprättat avtal, 

  

att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för sponsring, 

  

att BMK Uddevalla får behålla maximalt 200 000 kronor av beviljad sponsring för 

upparbetade kostnader, om de på grund av restriktioner kring Covid-19 måste ställa in 

tävlingarna.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 45 Dnr KS 2021/00068  

Verksamhetsberättelse 2020 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2020. 

Verksamhetsberättelsen innehåller ekonomiskt utfall för verksamheterna och 

uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges styrkort. 

  

Kommunstyrelsen gör ett resultat om 23,7 mkr beroende på bl.a. att avsatt budget för 

validering/kompetensförsörjning ej förbrukats, minskning av avsättningen för 

räddningstjänstens skuldförda pensioner, statlig ersättning för sjuklönekostnader, 

överskott för avslutade projekt och att kostnaden för utbetalning av ekonomiskt bistånd 

blev lägre än budgeterat. 

  

Samtliga avdelningar visar positiv budgetavvikelse. Intäkterna uppgår till 138,3 mkr 

mot budgeterade 123,4 mkr. Kostnaderna på 448,9 mkr är lägre än budgeten på 

457,7 mkr. 

  

Till verksamhetsberättelsen har också lagts bilagan återrapportering av 

kommunstyrelsens beviljade medel från effektiviseringsfonden. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-10. 

Verksamhetsberättelse 2020 för kommunstyrelsen.      

Bilaga återrapportering av kommunstyrelsens beviljade medel från 

effektiviseringsfonden. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna verksamhetsberättelsen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr KS 2020/00745  

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, avsnitt 
upphandling och inköp av varor och tjänster 

Sammanfattning 

Upphandlingsenheten bedömer att avsnittet Upphandling och inköp av varor och 

tjänster i kommunstyrelsens delegationsordning har behov av en genomgripande 

översyn varför en genomlysning med förslag till förändringar är gjord. 

  

För bättre anpassning till inköpsprocessen och dess beslutsprocesser innebär förslaget 

bl.a. att beslut om upphandling samt tecknande av avtal ändras från att vara ett 

delegationsbeslut till att behandlas som en verkställighetsåtgärd. Vidare föreslås att det 

införs nya delegationer för beslut att avbryta upphandling samt för beslut att häva avtal.  

  

Det föreslås även att underavsnittet Verkställighet av inköp ändras till 

Direktupphandling samt att det införs två nya underavsnitt; Avrop/inköp ramavtal och 

Övrigt. Avsnittet Övrigt föreslås innehålla delegationer för sekretessbeslut samt 

överklagan av sekretessbeslut och yttrande avseende överprövning av upphandling, 

vilka tidigare har omfattats av avsnitten Utlämnande av allmän handling och Allmänna 

ärenden. 

  

Det nuvarande upphandlingsavsnittet antogs 2018 och ett av målen då var att skapa 

likvärdighet i delegationerna genom att samtliga nämnder skulle införa motsvarande 

delegationer i sina respektive delegationsordningar. Så föreslås även denna gång.  

  

Upphandlingsavdelningen har reviderat den kommentar till delegationsordningen som 

togs fram 2018. Kommentaren följer ärendet för kännedom. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-11. 

Förslag till reviderat avsnitt Upphandling och inköp av varor och tjänster 2021-02-11. 

Kommentar till reviderat avsnitt Upphandling och inköp av varor och tjänster 2021-02-

02. 

Nu gällande avsnitt Upphandling och inköp av varor och tjänster. 

Yrkanden 

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

Propositionsordningar 

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

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att anta förslaget till ändrad delegationsordning avseende avsnitt upphandling och inköp 

av varor och tjänster, 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 46 

 

att ändringen ska gälla från och med 2021-03-01, 

  

att rekommendera samtliga nämnder att i sina respektive delegationsordningar införa 

motsvarande delegationer inom upphandlingsområdet.  

Reservation 

Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr KS 2021/00050  

Val av representant till kommunalförbundet Fyrbodals 
kulturpolitiska nätverk 

Sammanfattning 

Kommunförbundet Fyrbodals direktion beslutade 2019-02-14, § 7 att starta upp ett 

nätverk för politiska företrädare inom det kulturpolitiska området. Varje 

medlemskommun har att utse en representant till nätverket.   

Beslutsunderlag 

Skrivelse gällande mandatperiod för uppdraget, 2021-01-14 

Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund om att utse representant, 2021-01-15 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S) nominerar Annelie Högberg (S). 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att välja Annelie Högberg (S) till Uddevalla kommuns representant i 

kommunalförbundet Fyrbodals kulturpolitiska nätverk till och med 2022-12-31. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 48 Dnr KS 2021/00115  

Genomförande av förstudie om nytt stadshus i Uddevalla 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i flerårsplan 2019-2021 givit kommunstyrelsen i uppdrag att 

starta en process för att flytta stadshuset till centrum och därvid se på möjligheterna att 

kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur. 

  

Kommundirektören har lett arbetet med flerårsplansuppdraget vilket resulterat i att en 

översiktlig idéstudie gjorts. Idéstudien är genomförd i samverkan med företaget 

Arwidsro Samhällsfastigheter AB.   

  

Utifrån gjord översiktlig idéstudie är förslaget att kommande förstudie ska göras med 

inriktning att det nya stadshuset, förutom verksamheten i nuvarande stadshus, även ska 

inrymma stadsbiblioteket och delar av den verksamhet som idag finns i rådhuset, bl.a. 

kontaktcenter och konsumentrådgivning. Det ska också utredas en flexibel samlingssal 

samt café/restaurang. Stadshusflytten ska också ses i ett sammanhang med det nyligen 

beställda planprogrammet för utveckling av hela Västra centrum. 

  

Det läge som föreslås vara inriktningen för förstudien är fastigheten där nuvarande 

brandstation är belägen (Pipfabriken 13). Med en ny detaljplan bedöms platsen medge 

en byggnation om 13 000 – 19 000 kvadratmeter bruttoarea, vilket täcker behoven.  

  

Förstudien föreslås göras genom att Arwidsro anlitas för projektledning. Utförandet av 

förstudiens ingående delmoment kommer att upphandlas av kommunen. En 

förstudiebudget är framtagen som omfattar 6,1 mkr.  

  

Delmomenten framtagande av målbild, behovsanalys och kravspecifikation kommer 

bl.a. att ske genom intervjuer samt genom fyra workshops med förtroendevalda och 

medarbetare i kommunen. 

  

Förstudien beräknas kunna färdigställas under år 2021 och därefter kommer beslut tas 

om och i så fall hur arbetet ska fortskrida. 

  

Beroende på utfallet av förstudien och om intresse finns från parterna kan kommunens 

samarbete med Arwidsro fortsätta. Arwidsro avser då att erbjuda kommunen att ingå ett 

samverkansavtal som syftar till att företaget bygger ett stadshus som kommunen  

sedan tecknar ett långsiktigt hyreskontrakt för. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-17. 

Projektledningsavtal avseende förstudie inför eventuellt uppförande av nytt stadshus i 

Uddevalla. 

Beskrivning av förstudien. 

Tidplan för förstudien. 

Effekter av etablering av stadshus i centrala Uddevalla, WSP.  

Framtidens arbetsplats, Set Up AB. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 48 

Yrkanden 

David Sahlsten (KD): Bifall till första beslutssatsen i förslaget i handlingarna, ändring 

av andra beslutssatsen så Pipfabriken 13 ersätts med beläget centralt i Uddevalla tätort 

samt avslag på tredje beslutssatsen. 

 

Martin Pettersson (SD) och David Höglund Velasquez (V): Bifall till David Sahlstens 

(KD) yrkanden. 

 

Christer Hasslebäck (UP) och Camilla Johansson (C): Bifall till förslaget i 

handlingarna. 

 

Propositionsordningar 

Följande propositionsordning godkänns. 

 

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

yrkanden som ett samlat motförslag och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i 

handlingarna. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att uppdra åt kommundirektören att genomföra förstudie om nytt stadshus, 

  
att förstudiens inriktning avseende placering av stadshuset ska vara Pipfabriken 13,   

  
att godkänna upprättat förslag till projektledningsavtal med Arwidsro 

Samhällsfastigheter AB. 

Reservation 

Kristdemokraternas, Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig 

mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 49 Dnr KS 2021/00005  

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från 
Fyrbodal 2021 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S) rapporterar om följande 

aktuella ärenden inom kommunalförbundet Fyrbodal. 

 

 Arvodering av ordförandeuppdraget i kommunalförbundet. 

 Införande av digital signering/justering. 

 Diskussioner kring en ny landförbindelse till Orust via Svanesund. 

 Lägesrapport från naturbruksutbildningarna i Västra Götaland. 

 Antagen budget för Västkom. 

 Långsiktig finansiering av kommunakademin Väst. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50 Dnr KS 2021/00004  

Information från kommundirektören 2021 

Sammanfattning 

Kommundirektör Peter Larsson informerar om följande. 

 

 Information om företaget Arwidsro. 

 Information och statistik kopplat till kommunens vaccineringsarbete samt 

kommunens agerande i de frågor som har rönt medial uppmärksamhet den 

senaste tiden. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Dnr KS 2021/00002  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning 

förteckningar daterade 2021-02-15 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 

kommunstyrelsens vägnar under perioden 2021-01-18—2021-02-15 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-15 

Förteckningar, 2021-02-15 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna redovisningen 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 Dnr KS 2021/00003  

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

  

310447 

Verksamhetsplan och budget 2021 för Kommunakademin Väst 

  

20218/200 

Lagakraftvunnen Översiktsplan Stenungssund Kommun 2020 

  

310609 

Statistik för Konsumentvägledningen och Budget- och skuldrådgivningen från 2020 

  

2020/700  

Antaget handlingsprogram för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, enligt lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor 

  

Hälsopolitiska rådets protokoll 2021-01-26  

  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2021-02-02 

 

Personalutskottets protokoll, 2021-02-03 

  

Arvodesberedningens protokoll, 2021-02-10 

  

2021/10 

Finansrapport januari 2021 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 Dnr KS 311137  

Avtackning av Cecilia Sandberg (S) 

Sammanfattning 

Med anledning av att Cecilia Sandberg (S) lämnar sitt uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsen från och med den 1 mars tackar ordförande henne för hennes arbete 

och engagemang i kommunstyrelsen de gångna åren. 

 

Cecilia Sandberg (S) tackar kommunstyrelsens ledamöter för gott samarbete och önskar 

alla lycka till i det fortsatta arbetet. 
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