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Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27  
 

 
Sammanträde Kommunstyrelsen  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, stadshuset, kl.11:00-16:27 med ajournering kl. 

12:15-13:00 och 14:40-15:00. 
  
Ledamöter Ingemar Samuelsson (S), Ordförande 

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

Christer Hasslebäck (UP), 2:e vice ordförande, ej § 7-9 p.g.a. jäv 

Roger Ekeroos (M) 

Camilla Johansson (C) 

David Sahlsten (KD) 

Stefan Skoglund (S), deltar på distans 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Martin Pettersson (SD) 

Rolf Carlson (SD), deltar på distans 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), deltar på distans, ej § 7-9 p.g.a. jäv 

 
Tjänstgörande ersättare Niklas Moe (M) för Mikael Staxäng (M) t.o.m. § 23, deltar på distans 

Elving Andersson (C) för Ann-Charlott Gustafsson (UP) § 7-9, deltar på 

distans 

Annelie Högberg (S) för Paula Berger (S), deltar på distans 

Anna-Lena Heydar (S) för Cecilia Sandberg (S), deltar på distans 

Kent Andreasson (UP) för Christer Hasslebäck (UP) § 7-9, deltar på 

distans 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) för David Höglund Velasquez (V), deltar 

på distans 

  
Ersättare Elving Andersson (C), deltar på distans 

Rolf Jonsson (L), utgår kl. 14:00, deltar på distans 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Mattias Forseng (SD), deltar på distans 

Kent Andreasson (UP), deltar på distans 

 
Övriga Bengt Adolfsson, ekonomichef, § 1 

Mattias Hagelberg, lokalstrateg, § 2 

Johan Karlsson, controller, § 2 

Peter Larsson, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 
  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 Dnr KS 310202  

Information om preliminärt bokslut för 2020 

Sammanfattning 

Ekonomichef Bengt Adolfsson informerar om preliminärt årsbokslut för Uddevalla 

kommun.  

 

Det preliminära årsbokslutet landar på + 71 miljoner kronor vilket är 70 miljoner kronor 

bättre än budgeterat resultat. Trots Coronapandemin och engångskostnader för inlösen 

av äldre pensionsförpliktelser klaras budgeten för året. Tack vare att nästan alla 

nämnder redovisar ett klart bättre resultat jämfört med budgeten kan ett positivt resultat 

redovisas. Nämnderna har under året fått statlig ersättning för sjuklönekostnader på 

grund av Coronapandemin vilket har påverkat resultat positivt. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr KS 310293  

Information om förslag till lokalförsörjningsplan 2021-2031 och 
Genomförandeplan för bostadsförsörjning 2022-2024 

Sammanfattning 

Lokalstrateg Mattias Hagelberg informerar om upprättade förslag till 

lokalförsörjningsplan och genomförandeplan för bostadsförsörjning. Förslagen tillställs 

kommunstyrelsen för beslut längre fram på dagens föredragningslista. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 2019/00742  

Medborgarförslag från Ulf Larsson om biogas 

Sammanfattning 

Ulf Larsson har inkommit med medborgarförslag om att utnyttja mer biogas för 

kommunens fordon. Förslaget motiveras med att biogas reducerar Co2 med 95% 

jämfört med bensin och att kommunen ska utnyttja produktionsanläggningar på närmare 

håll än att köra köksavfall till Linköping. 

  

I nuvarande energiplan är en av åtgärderna att prioritera el- och gasfordon när sådana 

alternativ finns för kommunens verksamhetsfordon. Idag har kommunen 46 gasfordon 

och skulle gärna vilja ha fler, men det är få tillverkar att köpa gasfordon från.  

Efter en upphandling under 2020 kommer matavfallet från årsskiftet 20/21 att levereras 

till en anläggning inom Västra Götaland. 
  
Med ovanstående information föreslås medborgarförslaget besvarat. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2020-12-01 

Medborgarförslag från Ulf Larsson  

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att med ovanstående anse medborgarförslaget besvarat 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2020/00737  

Medborgarförslag om logistik vid vaccination mot covid-19 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit innebärande att vaccinering mot covid 19 ska ske 

genom att sjukvårdspersonal åker runt och vaccinerar invånare istället för att dessa ska 

ta sig till annan plats för vaccinering, bl.a. i syfte att undvika smittorisk. Som exempel 

nämns möjligheten att utnyttja ”glassbilen” som transportmedel.  

  

Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

  

Distribution av vaccin mot covid 19 är i första hand regionernas ansvar. 

Medborgarförslaget bör därför tillställas Västra Götalandsregionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-05. 

Medborgarförslag daterat 2020-11-24. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att skicka medborgarförslaget till Västra Götalandsregionen. 

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 2019/00634  

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering av uppdrag från 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har av kommunfullmäktige fått ett antal uppdrag att 

genomföra. Enligt gällande rutin för avslut och förlängande av uppdrag från 

Kommunfullmäktige lyfte samhällsbyggnadsnämnden ett uppdrag som givits löpande 

under året av kommunfullmäktige på höstens uppsiktspliktsmöte för att stämma av 

önskan om att avsluta uppdrag med kommunstyrelsens presidium. Uppdraget som har 

diskuterats på uppsiktspliktsmötet och godkänts för att skriva fram för slutrapportering 

och avslut hos samhällsbyggnadsnämnden är: ”Samhällsbyggnadsnämnden har fått i 

uppdrag av kommunfullmäktige att med ett helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta 

ett arbete för att hantera markfrågor i samband med planering av den nya simhallen och 

vid behov begära planbesked för inledande av planarbete.” 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-05 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-12-17 § 508 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Avslag på förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

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

avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag till slutrapportering av uppdraget   ett 

helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera markfrågor i 

samband med planering av den nya simhallen och vid behov begära planbesked för 

inledande av planarbete. 

  

Deltar ej i beslut 
David Sahlsten (KD) avstår från att delta i beslutet. 

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att med ett 

helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera markfrågor i 

samband med planering av den nya simhallen och vid behov begära planbesked för 

inledande av planarbete. Samhällsbyggnadsförvaltningen har istället för att verkställa 

det erhållna uppdraget valt att säga upp ett antal föreningar som bedriver verksamhet 

på Rimners- och Samnerödsområdet.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 5 
 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att utveckla Rimnersområdet.  

 

Kommunfullmäktige har inte beslutat att ompröva föreningarnas verksamhetsutövande 

och ställa dem i prioritering mot varandra inom ramen för befintlig areal. 

Kommunfullmäktiges uppdrag återstår således att verkställa. Sverigedemokraterna 

anser att Uddevalla kommun skall stödja Uddevallas föreningsliv. Inte motarbeta och 

avveckla delar av föreningslivet till förmån för andra delar av föreningslivet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2019/00772  

Kultur och fritidsnämndens avrapportering av uppdrag från 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2016-2018, 2017-2019, 2018-
2020 och 2019-2021 samt begäran om omformulering av 
uppdrag 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att utreda 

möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande 

lokaler för Kulturskolan inom ramen för ett ”Ungdomens kulturhus”.  

  

Den del av uppdraget som gäller att öka nyttjandegraden av lokalerna, det vill säga 

inom ramen för ett “Ungdomens kulturhus”, har slutförts.  

  

Förslag på tillgänglighetsanpassning och tillfredsställande lokaler för Kulturskolan, är 

högst angeläget. På grund av tidigare sidouppdrag, att flytta Kulturskolans verksamhet 

till Sinclair, har denna del av uppdraget varit vilande. När nu sidouppdraget är avslutat, 

kan uppdraget att ge förslag på tillgänglighetsanpassning och tillfredsställande lokaler i 

Skolgatan 4 åter aktualiseras.  

  

Kultur och fritidsnämnden önskar därmed att uppdraget omformuleras till att enbart 

gälla renovering och tillgänglighetsanpassning av kulturskolans lokaler. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-05 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25 

Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 2020-12-08 § 182 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna och avsluta den del av uppdraget som är kopplat till ungdomens kulturhus  

  

att godkänna förslaget till omformulering av kommunfullmäktiges uppdrag till ”Kultur 

och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna och presentera förslag för 

tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande lokaler för Kulturskolan, Skolgatan 4”.   

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 2020/00787  

Samhällsbyggnadsnämndens begäran om att få vidta åtgärder 
mot bakgrund av covid-19, förslag att årsavgifter för livsmedel 
avseende år 2020 återbetalas 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun tar ut olika taxor och avgifter, till exempel för uteservering vid 

markupplåtelse och parkeringsavgifter. Uttaget av taxor och avgifter har alltid stöd i lag. 

  

Om kommunen får ta ut taxa eller avgift, ankommer det oftast på kommunen att 

utforma hur uttaget av taxor och avgifter ska gå till. Med anledning av Covid -19 har 

kommunen eftergivit en del taxor och avgifter för att underlätta för näringslivet i 

kommunen. Behov har uppkommit att kunna medge undantag för taxor och avgifter så 

länge Covid-19-pandemin kvarstår. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att årsavgifterna för de externa verksamheterna ska 

återbetalas. Den ekonomiska konsekvensen av beslutet beräknar nämnden kommer att bli 

en minskning av dess resultat år 2020 med 1,5 mkr. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-04. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-12-17 § 505. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-16 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att 2020 års årsavgifter, avseende livsmedel, återbetalas.  

 

Jäv 
Christer Hasslebäck (UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP) anmäler jäv och deltar inte 

i överläggningar och beslut i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr KS 2020/00796  

Socialnämndens begäran om återbetalning av tillsynsavgift 
avseende serveringstillstånd för 2020 

Sammanfattning 

Den pågående pandemin har haft en mycket negativ påverkan på restaurangföretagens 

ekonomiska situation. Socialnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige fattar 

beslut om att 2020 års tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd återbetalas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-04. 

Socialnämndens protokoll 2020-12-15 § 191. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-14. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att 2020 års tillsynsavgifter, avseende serveringstillstånd, återbetalas.  

 

Jäv 
Christer Hasslebäck (UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP) anmäler jäv och deltar inte 

i överläggningar och beslut i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9 Dnr KS 2021/00039  

Nedsättning av taxor och avgifter år 2021 avseende livsmedel, 
hygienisk verksamhet, alkohol och markupplåtelse med 
anledning av Covid-19 

Sammanfattning 

I syfte att minska de negativa effekterna av covid-19 för näringslivet föreslås vissa taxor 

och avgifter nedsättas under år 2021. Förslag om återbetalning av vissa avgifter för 

2020 behandlas parallellt i andra ärenden.  

  

I föreliggande ärende föreslås i korthet att följande taxor och avgifter helt eller delvis 

anges till noll kronor: 

  

 årsavgifter för serveringstillstånd, fast och rörlig avgift, 

 årlig kontrollavgift enligt livsmedelslagen, 

 fast årlig avgift 2021 för hygienisk verksamhet (tatuerare, fotvårdare, 

akupunktörer och övrig hygienisk behandling) samt frisörer, 

 Avgifter för markupplåtelser på allmän plats avseende försäljning av varor samt 

uteserveringar i del av Uddevalla och Ljungskile centrum.  

  

Berörda taxedokument är riktlinjer och avgiftssystem vid tillstånd för servering av 

spritdrycker, vin starköl och andra jästa alkoholdrycker samt försäljning av folköl, 

tobak och receptfria läkemedel (blad 16), Taxa för Uddevalla kommuns offentliga 

kontroll av livsmedel (§ 7), Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken och angränsande lagstiftning (blad 74) samt  Avgifter för markupplåtelser 

på allmän plats inom Uddevalla kommun (avsnitt 1 samt del av avsnitt 2) 

  

Uteblivna intäkter uppskattas till totalt 2,9 mkr fördelat på serveringstillstånd 0,5 mkr, 

livsmedelskontroll 2,0 mkr, hygienisk verksamhet 0,2 mkr samt markupplåtelse 0,2 

mkr.  

  

Berörda nämnder föreslås kompenseras för det beräknade intäktsbortfallet och ska 

därför inkomma med underlag vid årets slut. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-14. 

Karta markupplåtelser. 

Utdrag ur respektive taxedokument. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att årsavgifter för serveringstillstånd, fast och rörlig avgift, ska vara noll kronor år 

2021,  

  

att årlig kontrollavgift enligt livsmedelslagen för icke kommunala verksamheter ska 

vara noll kronor år 2021,  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 9 

 
att fast årlig avgift för hygienisk verksamhet enligt 38 § FMH punkt 1 (tatuerare, 

fotvårdare, akupunktörer och övrig hygienisk behandling) samt frisörer ska vara noll 

kronor år 2021,  

  

att avgiften inom område markerat på bilagd karta samt Vällebergsvägen i Ljungskile 

ska vara noll kronor för markupplåtelser angivna i hela avsnitt 1 samt avsnitt två, 

gångbaneserveringar, restaurangverandor, friluftsserveringar, Avgifter för 

markupplåtelser på allmän plats. 

  
att socialnämnden respektive samhällsbyggnadsnämnden ska tillföras kommunbidrag 

som motsvarar beräknat intäktsbortfallet, 

  

att finansiering ska ske via minskning av kommunens budgeterade resultat 2021. 

 

Jäv 
Christer Hasslebäck (UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP) anmäler jäv och deltar inte 

i överläggningar och beslut i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KS 2020/00805  

Upphävande av taxa för kommunarkivets bildarkiv 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har påbörjat en översyn av dess styrdokument i kommunens 

författningssamling. I översynen har Taxa för kommunarkivets bildarkiv, antagen 1989 

identifierats som ett föråldrat styrdokument som kan ersättas med annan gällande taxa. 

 

Kommunledningskontoret bedömer att taxan har spelat ut sin funktion tack vare att 

modern teknik har förenklat kopieringen och utlämnandet av bilder från 

kommunarkivet. Kopiering och utlämnande av material från kommunens bildarkiv kan 

därför inrymmas i gällande taxa för kopiering av allmänna handlingar, antagen av 

kommunfullmäktige 2019. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-01-04 

Gällande taxa för kommunarkivets bildarkiv 

Gällande taxa för kopior av allmänna handlingar 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att upphäva taxa för kommunarkivets bildarkiv, 

 

att avgifter för kopiering av kommunarkivets bildarkiv hädanefter ska utgå från 

gällande taxa för kopior av allmänna handlingar. 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KS 2020/00806  

Revidering av riktlinjer för partistöd, redaktionella och 
förtydligande ändringar 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har påbörjat en översyn av dess styrande dokument i 

författningssamlingen. I översynen har förvaltningen identifierat ett behov av revidering 

av Riktlinjer för partistöd antagna 2014 eftersom dessa riktlinjer hänvisar till den då 

gällande kommunallagen. I kommunledningskontorets förslag till revidering har därför 

hänvisningarna ändrats till aktuella lagrum i gällande kommunallag som trädde i kraft 

den 1 januari 2018. 

  

Kommunledningskontoret föreslår därutöver ett förtydligande av vem som ska 

underteckna granskningsintyget i redovisningen av det erhållna partistödet. Efter samråd 

med kommunstyrelsens presidium föreslår kommunledningskontoret att 

granskningsintyget ska undertecknas av partiernas förtroendevalda revisorer. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-01-04 

Förslag till reviderade riktlinjer för partistöd 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta reviderade Riktlinjer för partistöd. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr KS 2020/00798  

Fastställande av gatuadressområde inom Bokenäs Kärr och 
Rörbäck 

Sammanfattning 

Kommunen fick 2018 kännedom om att det var problem med en del adresser inom 

adressområde Bokenäs Kärr då transporter m.m. ofta hamnade på Bokenäs Kärrs väg 

istället för på Bokenäs Kärr. I juni 2020 sattes därför vägnamn på ett par av vägarna i 

området där de upplevde problem med sina adresser. Inom Rörbäcksområdet finns 

sedan tidigare flera beslutade vägnamn som aldrig använts för adressering. I början av 

2020 skickades en förfrågan ut till samtliga boende längs de aktuella vägarna om de 

upplevde problem med sina adresser. Många svar inkom. För att kunna adressera om 

fastigheterna så de får adresser som följer de beslutade vägnamnen, behöver 

adressområden göras om från byadressområden till gatuadressområden. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-04. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-12-17 § 540. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-26. 

Karta adressområde 2020-11-26. 

Karta vägnamn 2020-11-26. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att fastställa gatuadressområde inom markerat område på bifogad karta över 

adressområde, 

  

att upphäva byadressområdena Rörbäck och Lilla Bräcke.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr KS 2020/00758  

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn 
samt revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med ett förslag till revidering av de lokala 

ordningsföreskrifterna för Uddevalla hamn har tagits fram i samarbete med Uddevalla 

Hamnterminal AB (UHAB) som ansvarar för hamnverksamheten.  

  

Gällande ordningsföreskrifter fastställdes i kommunfullmäktige 13 februari 2013, §7 

och godkändes av länsstyrelsen 20 februari 2013. Vid revideringen 2013 flyttades rollen 

som hamnmyndighet från UHAB till dåvarande tekniska nämnden. Förändringen 

innebär att vissa återkommande säkerhetstillstånd för arbeten och åtgärder inom 

hamnområdet utfärdas av förvaltningen istället för, som tidigare, UHAB. 

Arbetsprocessen bedöms inte vara effektiv eller bidra till någon viktig kvalitets-eller 

säkerhetsaspekt utan skapar onödig administration och ökade ledtider i 

tillståndshanteringen. Kunskap om och ansvar för säkerhetsfrågorna finns inom UHAB 

och samtliga tillstånd utfärdas lämpligen där.  

  

Hamnmyndigheten är inte en traditionell myndighetsroll som måste finnas inom 

kommunens nämnd -och förvaltningsorganisation. Vid jämförelse med andra kommuner 

med hamnar så är det brukligt att man med hamnmyndighet avser hamnbolaget som är 

den organisation som förvaltar och ansvarar för den dagliga hamnverksamheten.  

  

Förslag till förändringar och kompletteringar tydliggörs i beslutsunderlaget med 

rödmarkerad text. Följande huvudsakliga förändringar föreslås:  

  

1. tekniska nämnden utgår  

2. att med hamnmyndighet avse VD för Uddevalla Hamnterminal AB (UHAB) och 

att samtliga säkerhetstillstånd utfärdas av UHAB  

3. uppdatering av tidigare kartbilagor för hamnområde i vatten och på land enligt 

bifogad kartbilaga 

4. utveckling över tid och ökade krav på säkerhet medför att föreskrifterna utökas i 

omfattning från 24 till 29 paragrafer  

5. komplettering med nytt rubrikområde som gäller tillträde till hamnområdet.  

  

Förslaget innebär att samhällsbyggnadsnämndens ansvar som hamnmyndighet förändras 

och att nämndens reglemente behöver justeras. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-05. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-11-19 § 487. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-28. 
Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn. 
Nu gällande lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn, 2013. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 13 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att fastställa revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn, 

  

att ansvar som hamnmyndighet för den allmänna hamnen ska utgå ur reglementet för 

samhällsbyggnadsnämnden, 

  

att översända beslutet till länsstyrelsen. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr KS 2020/00643  

Besvarande av revisionsrapport om 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

Sammanfattning 

Revisionsbyrån Ernst and Young AB har på uppdrag av Uddevalla kommuns 

förtroendevalda revisorer författat en granskningsrapport avseende 

samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Syftet har varit att bedöma om 

samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ändamålsenliga arbetsformer för genomförandet 

av investeringsprojekt. 

  

Revisorernas rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden utifrån slutsatserna i 

rapporten är att:  

- Kommunicera och förankra investeringsprocessen med kommunens nämnder och 

förvaltningar i syfte att stärka efterlevnad av beslutade riktlinjer, kvaliteten i 

nämndernas beställningar och därigenom framdriften av kommunens investeringar.  

- Stärka samverkan med övriga nämnder i syfte att säkerställa rättvisande kalkyler i 

behovsfasen.  

- Tillse att detaljerad ekonomisk uppföljning av investeringsprojekt möjliggörs av de 

systemstöd som används.  

- Säkerställa att den uppföljning som nämnden tar del av avseende investeringsprojekt 

är på rätt nivå och ges med framförhållning.  

  

Samhällsbyggnadsnämnden har som svar på granskningsrapporten beslutat att lämna 

tjänsteskrivelse daterad 2020-12-02 i vilken framgår vilka åtgärder nämnden avser att 

vidta med anledning av rapporten. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-13. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-12-17 § 539. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-02. 

Granskningsrapport avseende granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

2020. 

Följebrev, granskning avseende granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

2020. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna samhällsbyggnadsnämndens svar till revisorerna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr KS 2021/00035  

Antagande av riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
komunkoncernen 

Sammanfattning 

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

god ekonomisk hushållning för kommunen. I § 6 framgår att det i budgeten ska anges de mål 

och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning samt de 

finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.  

  

Lagen för kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 11 kap. §8 och §12 anger att 

förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om mål och riktlinjer med betydelse 

för en god ekonomisk hushållning och i §9 och §12 anges att förvaltningsberättelsen ska 

innehålla en utvärdering av den kommunala koncernens och kommunens ekonomiska 

ställning. Förvaltningsberättelsen ska också inkludera en avstämning av de mål och riktlinjer 

med betydelse för god ekonomisk hushållning som formulerats för den kommunala 

koncernen och kommunen.  

  

God ekonomisk hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela 

kommunkoncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. All 

verksamhet som kommunkoncernen bedriver eller avser att bedriva ska ha invånarnas 

bästa som utgångspunkt. God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att 

kommunen, dess förbund, bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna 

möta nedgångar och kriser i samhällsekonomin.  

  

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje generation 

ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande 

generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande där 

kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet god 

ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett 

verksamhetsperspektiv. 

  

Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning omfattar de verksamheter där Uddevalla 

kommuns kommunfullmäktige är enda part som fastställer ägardirektiv och bolagsordning, 

stadgar eller förbundsordning  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-20 

Förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun v20210120 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): Att riktlinjerna ska gälla från och med verksamhetsåret 2021. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med sitt eget tilläggsyrkande 

och finner kommunstyrelsen bifalla det. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 15 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att fastställa Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun, 

 

att riktlinjerna ska gälla från och med verksamhetsåret 2021. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr KS 2021/00060  

Investeringar och driftkostnader avseende ersättningsytor för 
Rimnersområdets fotbollsplaner B-plan och C-plan 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om ersättningsytor för de fotbollsplaner (B-

plan, naturgräs och C-plan, konstgräs) på Rimnersområdet som kommer att rivas under 

sommaren/hösten 2021 i samband med byggstart av ny simhall. Beslutet innebär att en 

ny 9 mot 9 konstgräsplan byggs på grusplanen bakom Sommarhemshallen. B-planen på 

Rimnersområdet ersätts med en upprustning av befintlig gräsplan och omklädningsrum 

på Bodele. Förslagen beskriv mer ingående i nämndens beslutsunderlag. 

  

Nämnden föreslår samtidigt att kommunstyrelsen beslutar om investeringar och 

driftkostnader. Investeringsnivå för konstgräsplan sommarhemsskolan beräknas till 

6 600 tkr mkr samt 647 tkr per år i driftkostnad i form av kapitalkostnad. Upprustning 

av befintlig gräsplan på Bodele beräknas till 1 200 tkr i investering samt 130 tkr i 

driftkostnad i form av kapitalkostnad. Dessa båda investeringar och driftkostnader har 

kultur- och fritidsförvaltningen i samråd med kommunledningskontoret bedömts kunna 

rymmas inom befintlig budget för nytt badhus.  

  

Investeringen avseende omklädningsrum på Bodele om 2 400 tkr och en uppskattad 

driftkostnad om 270 tkr bestående av kapital- och vissa andra driftkostnader. Efter 

samråd mellan kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningskontoret har denna 

investering bedömts ej vara lämplig att hantera inom badhusbudgeten. Kommunen har 

dock en investeringsnivå i budget för 2021 som bedöms kunna ge finansiering av 

projektet, vilken enligt kommunledningskontorets uppfattning ska omfatta investeringen 

samt den del av driften som avser kapitalkostnad. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-19. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-12-18 § 172. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-30. 
Tidplan 9 mot 9 Sommarhemsplanen.  
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-11-13 § 264. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna att investeringen för konstgräsplan på Sommarhemmet om 6 600 tkr mkr 

samt investering i upprustning av gräsplan på Bodele om 1 200 tkr ryms inom beslutad 

investeringsbudget för simhallen och att kultur- och fritidsnämnden ska erhålla 

driftbidrag för investeringens kapitalkostnad, 

  

att godkänna att öka kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för upprustning av 

omklädningsrum på Bodele om 2,4 mkr och att kultur- och fritidsnämnden ska erhålla 

driftbidrag för investeringens kapitalkostnad. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 16 

 

Deltar ej i beslut 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) lämnar följande anteckning. 

 

Vi avstår från beslutet p.g.a. att vi vill att badhuset ska ligga i centrum. Vi vill inte 

försena ytterligare, så vi avstår istället för att yrka avslag på förslaget i våra 

handlingar. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 Dnr KS 2020/00751  

Lokalförsörjningsplan 2021-2031 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till lokalförsörjningsplan 2021-2031.  

  

Planen är framtagen enligt lokalprocessen och av lokalförsörjningsgruppen i vilken 

representanter för samtliga förvaltningar ingår. Förslaget är behandlat i 

kommundirektörens ledningsgrupp.  

 

Kultur och fritidsnämnden, barn och utbildningsnämnden och socialnämnden har fattat 

beslut om lokalförsörjningsplan för respektive nämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

har inga investeringar, utöver reinvesteringar och därmed har frågan inte behandlats av 

nämnden. Kommunledningskontorets förslag till lokalinvesteringar behandlas i 

kommunstyrelsen i detta ärende. 

 

I planen redovisas dels investeringar som är beslutade av fullmäktige (i flerårsplan 

2021-2023) och beställda för genomförande av ansvarig nämnd, dels investeringar som 

är upptagna i flerårsplan för 2021-2023 men ej beställda för genomförande i avvaktan 

på förstudie och kalkyl. Slutligen redovisas objekt behovsanalys- eller förstudiefas. 

 

Lokalförsörjningsplanen utgör ett underlag till budgetarbetet 2021-2023.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22 

Lokalförsörjningsplan 2021-2031.     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna lokalförsörjningsplan 2021-2031 som underlag för budget i flerårsplan 

2022-2024 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr KS 2020/00797  

Genomförandeplan för bostadsförsörjning 2022-2024 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens bostadsutveckling. 

Kommunstyrelsen ansvarar för översiktsplanen, som talar om var kommunen vill att det 

ska byggas bostäder och verksamheter. Samhällsbyggnadsstrategin talar om hur och 

vilka prioriteringar kommunen gör under den närmaste 10-årsperioden för att nå önskad 

utveckling. Till samhällsbyggnadsstrategin är kopplat en genomförandeplan som talar 

om när och i vilken ordning som projekt ska genomföras under den närmaste 

treårsperioden. Planen beskriver översiktligt pågående och planerat bostadsbyggande i 

såväl privat som kommunal regi. Med denna utgångspunkt analyseras vilka åtgärder 

kommunen bör vidta i nästa steg för att styra utvecklingen mot hållbarhetsperspektiven, 

dvs ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. För centralorten Uddevalla och 

stadsutvecklingsarbetet i synnerhet är det avgörande att fokusera på bostadsprojekt som 

bidrar till att utveckla en attraktiv stadskärna. Kommunen är attraktiv för nybyggnation 

men har samtidigt inte den storlek och den tillväxttakt som tillåter att resurser och 

marknad delas på allt för många bostadsprojekt. Kommunen har släppt fram ett stort 

antal privata exploatörer med relativt omfattande projekt i centrumkärnan och 

förbereder samtidigt för den fortsatta utvecklingen av Västra centrum med bland annat 

områdena Windingsborg och Kampenhof.  

 

Möjligheterna att lyckas med stadsutvecklingen förutsätter fokusering på bostadsprojekt 

i centrumkärnan enligt principen inifrån och ut och att kommunens och de privata 

exploatörernas projekt samordnas och påbörjas i lämpliga etapper inom detta område. 

Genomförandeplanen utgör ett underlag till budgetarbetet 2022-2024. Planen är 

kommunstyrelsens beställning till berörda förvaltningar och bolag.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-14. 

Genomförandeplan för bostadsförsörjning 2022-2024 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att låta genomförandeplanen för bostadsförsörjning 2022-2024 utgöra underlag till 

berörda förvaltningars och bolags planering av budget i flerårsplan 2022-2024.    

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr KS 2021/00028  

Förutsättningar för budgetdialogen 2021 inför flerårsplan 2022-
2024 med budget 2022  

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av kommunsektorns ekonomi 

framöver är fortsatt osäker, främst på grund av Covid-19 men även att ökningen av 

skatteintäkterna inte räcker till för att finansiera de ökade kostnaderna som förväntas. 

Kostnaderna ökar då befolkningstillväxten är snabb i de yngre och äldre åldrarna vilket 

ökar efterfrågan på de levererade tjänsterna. De närmaste åren är tillväxten störst inom 

de yngre åldersgrupperna och därefter kommer en större ökning av antalet äldre. 

Samtidigt är befolkningsökningen lägre i arbetsför ålder vilket ökar på problematiken. 

Dessutom finns det ett stort investeringsbehov i lokaler, både för en ökad kapacitet och 

förbättringar av befintliga lokaler. Kompetensförsörjning är en av kommunsveriges 

mest strategiska frågor, vilket framöver kommer sätta stor press på Sveriges kommuner 

dels att attrahera nya medarbetare, men även att behålla de befintliga medarbetarna. 

  

Även om många osäkerhetsfaktorer påverkar de beräkningar som vi kan göra idag om 

de kommande åren så ger dessa en klar indikation om den ekonomiska utmaningen. 

Med dagens information baserat på Sveriges kommuner och regioners senaste 

ekonomiska bedömningar blir resultatet för Uddevalla inte mycket annorlunda än andra 

kommuners. Kostnaderna för den ändrade befolkningssammansättningen ökar snabbare 

än skatteintäkterna och skapar ett behov av lägre kostnader eller ökade intäkter. 

Uddevallas utmaningar delas av de flesta kommuner i Sverige. Utgångspunkten i 

förutsättningarna är tillsvidare att det sker genom minskade kostnader och inte ökad 

skatt vilket hittills varit den politiska inriktningen. Slutlig ställning till balansen mellan 

minskade nettokostnader och ökad skatt tas i beslutet till flerårsplanen i juni. 

  

För att skapa utrymme för att möta de ökade kostnaderna för demografin måste 

nettokostnaderna minska genom prioriteringar och effektiviseringar. Detta kräver 

omfattande resurser för nämnder och förvaltningar att genomföra. Kommunen 

genomförde stora förändringar inför flerårsplanen 2020-2022 som har sänkt 

nettokostnaderna betydligt. De förändringarna medför att förutsättningarna inför 

kommande planperiod ser relativt bra ut.  

  

Kommundirektörens ledningsgrupp har haft en inledande dialog om förutsättningarna 

för budgetdialogen 2022-2024 för att skapa en gemensam helhetssyn på 

tjänstemannanivån. 

  

Förutsatt att skattesatsen är oförändrad föreslås därför att utgångspunkten för 

budgetdialogen bli: 

 Den antagna flerårsplanen 2021-2023 ska utgöra grunden för planeringen.  

 De preliminära kommunbidragen för 2022 resp. 2023 i flerårsplanen 2021-2023 

utgör grundförutsättningen.  

 Det finansiella nettokostnadsmålet om 98-99% skall gälla 2022-2024.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 19 

 
 Inget utrymme finns för ökade kommunbidrag utöver kompensation för 

tillkommande kostnader pga. den demografiska utvecklingen.  

 Kostnader för planerade verksamheter och projekt som idag inte finns medtagna 

och finansierade i flerårsplanen skall redovisas och vilka möjligheter till 

finansiering som finns.  

 Befolkningsprognosen från juni 2020 utgör planeringsförutsättning för den 

demografiska utvecklingen. 

 Avstämning och fortsatt samordning sker löpande i kommundirektörens 

ledningsgrupp (KDLG).  

 Lokalförsörjningsplanen för 2022-2031 resp. genomförandeplanen för 2022- 

2031 ligger till grund för nämndernas investeringsbudget och samordnas med 

flerårsplanen. 

 Nämnderna ska redovisa en plan för investeringar 2022-2031. Därutöver 

behöver årliga driftskostnader redovisas samt behov av tillkommande 

kommunbidrag.  

 Driftkostnader för föreslagna investeringar, fördelade på kapitalkostnader resp. 

övriga tillkommande verksamhetskostnader, ska redovisas. Beakta även de 

framtida driftskostnader som tidigare år bokförts som investeringar.   

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-12 

Bilaga 1, Förutsättningar inför flerårsplan 2022-2024 med budget 2022 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna förutsättningarna inför budgetdialogen 2021. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr KS 2020/00762  

Ansökan om tecknande av föravtal för markanvisning avseende 
kv Parken, Arwidsro Samhällsfastigheter AB 

Sammanfattning 

Uddevalla kommuns omfattande stadsutvecklingsprojekt går succesivt in i nya aktiva 

faser med exploatörer som kan medverka i utveckling av staden, med alla dess 

perspektiv, från tillväxt till välfärd. 

  

Ett avtal, så kallat föravtal, avses att tecknas med exploatören Arwidsro 

samhällsfastigheter, vilka just kan infria byggandet av en konceptuell miljö, som 

inkluderar boende med inriktning äldre, aktivitetsytor och förskola. 

  

Liknande avtal har tillämpats tidigare mellan Uddevalla kommun och stiftelsen 

Uddevallahem. Avtalsformen bedöms komplettera och förstärka Uddevalla kommuns 

totala mobilisering i stadsutvecklingen. Kommunledningskontoret föreslår 

Kommunstyrelsen att besluta om positivt beviljande av avtal mellan kommun och 

exploatör. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-04 

Föravtal för markanvisning 

Bilagor till Föravtal 

Ansökan från exploatör 

Bilaga 1 karta 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): att exploatörens ensamrätt till markförvärv av fastigheten 

Lindstam 2 stryks i föravtalet samt att därefter ingå föravtal med exploatören. 

 

David Sahlsten (KD): Bifall till Martin Petterssons (SD) ändringsyrkande.  

 

Christer Hasslebäck (UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP): Bifall till förslaget i 

handlingarna. 

Propositionsordningar 

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

ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att ingå i föravtal med exploatör. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 20 

Reservation 

Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet 

med följande motivering. 

 

Det är glädjande att privata exploatörer vill medverka till Uddevallas utveckling. 

Arwidsro Samhällsfastigheter AB med tillhörande organisationsnummer 559172-2649 

är dock inte ett hel- eller delägt bolag inom Uddevalla kommunkoncern. Exploatören 

bör således erbjudas möjligheten till förvärv av kommunal mark på samma villor som 

alla andra privata bolag på den konkurrensutsatta marknaden. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr KS 2020/00718  

Justering av kommunbidrag 2021 

Sammanfattning 

Nämndernas kommunbidrag för 2021 behöver justeras pga. nya löneavtal för Vision 

och SSR 2020. Justering görs för att nämnderna ska ha en överensstämmelse mellan 

faktiska kostnader och kommunbidrag.        

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-04 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att nämnderna tillförs kommunbidrag om 8 172 tkr för ökade personalkostnader till 

följd av nya löneavtal 2020,  

  

att finansiering sker genom pris-och lönereserven.   

   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 Dnr KS 2021/00005  

Information från kommunstyrelsens ordförande samt från 
Fyrbodal 2021 

Sammanfattning 

Ordförande Ingemar Samuelsson (S) informerar om följande. 

 

 Bakgrund och fortsatt utredning om Fyrbodalkommunernas medfinansiering av 

Kommunakademin Väst. Ordförande har utsetts till sammankallande för en 

styrgrupp som ska utreda och lämna förslag om framtiden för 

Kommunakademin Väst. 

 

 Lägesrapport från rekryteringsprocessen för ny förvaltningschef för Kultur och 

Fritid. 

 

 Lägesrapport från Fyrstads Flygplats AB mot bakgrund av Coronapandemins 

påverkan på flygresor. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr KS 2021/00004  

Information från kommundirektören 2021 

Sammanfattning 

Kommundirektör Peter Larsson informerar om följande. 

 

 Flytt av Grenigt kungsljus från Sörvik. Länsstyrelsen ger nu dispens från 

artskyddsförordningen att fullfölja flytten så att fastigheten kan användas som 

industrimark enligt plan. 

 

 Uddevallas resultat i den senaste mätningen i Kommunernas kvalitet i korthet. 

 

 Förslag från regionen att minska turtätheten i stadstrafiken samt att dra in en 

busslinje mellan Uddevalla och Göteborg. 

 

 Lägesrapport från kommunens arbetslöshet ur ett regionalt perspektiv samt 

statistik om antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd i kommunen. 

 

 Nuläge för arbetet med ny översiktsplan och sammanfattning av de remissvar 

som har inkommit efter det interna remissförfarandet. 

 

 Statistik för smittspridningen av covid-19 i kommunen och närområdet, 

kommunens vaccinationsarbete samt regionens beräknade tidplan för 

vaccineringen. 

 

 Preliminärt ekonomiskt resultat för kommunstyrelsen för år 2020. 

 

 Lägesrapport från förhandlingarna om köp av fastighet på Anegrund. 

 

 Förslaget till regional och gång- och cykelplan där kommunstyrelsens önskemål 

om ny cykelväg längs Ulvesund inte föreslås bifallas. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr KS 2021/00002  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning 

I förteckningar daterade 2021-01-18 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 

kommunstyrelsens vägnar under perioden 2020-12-07—2021-01-18. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-18 

Förteckningar daterade 2021-01-18 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna redovisningen.  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr KS 2021/00003  

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

  

Uddevalla Utvecklings ABs protokoll 2020-12-11 

  

Jävsutskottets protokoll, 2021-01-14 

  

2020/32 

Synpunkter till kommunledningskontoret tertial 3 från kontaktcenter 

  

Dok. 310093  

Protokoll från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2020-12-03 innehållande 

internkontrollplan för 2021 

  

KS 2020/10 

Finansrapport avseende december 2020. 

  

Dok. 310278  

Protokoll Förbundsdirektionen Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2020-12-03 

 

 


