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Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09  
 

 
Sammanträde Kommunfullmäktige  
Plats och tid Hotell Bohusgården, kl.17:30-18:42 
  
Ledamöter Roger Ekeroos (M) 

Niklas Moe (M) 

Gösta Dahlberg (M) 

Jens Borgland (M) 

Camilla Josefsson (M) 

Elving Andersson (C), Ordförande 

Camilla Johansson (C) 

Rolf Jonsson (L) 

Roger Johansson (L) 

Claes Dahlgren (L) 

Christina Nilsson (KD), 1:e vice ordförande 

David Sahlsten (KD) 

Karin Johansson (KD) 

Anna-Lena Heydar (S) 

Ingemar Samuelsson (S) 

Paula Berger (S) 

Stefan Skoglund (S) 

Annelie Högberg (S) 

Kenneth Engelbrektsson (S) 

Cecilia Sandberg (S) 

Sonny Persson (S) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Louise Åsenfors (S), 2:e vice ordförande 

Susanne Börjesson (S) 

Carina Åström (S) 

Marie-Louise Ekberg (S) 

Robert Wendel (S) 

Tommy Strand (S) 

Veronica Vendel (S) 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

Ilir Kastrati (V) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Lars Eide Andersson (MP) 

Ann-Marie Viblom (MP) 

Rolf Carlson (SD) 

Rose-Marie Antonsson (SD) 

Thommy Carlin (SD) 

Stefan Eliasson (SD) 

Marjut Laine (SD) 

Krzysztof Swiniarski (SD) 

John Alexandersson (SD) 

Mattias Forseng (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

Christer Hasslebäck (UP) 

Merja Henning (UP) 

Kent Andreasson (UP) 

Lars Olsson (UP) 

Jerker Lundin (KD) 

 
Tjänstgörande ersättare Fredrik Södersten (M) för Mikael Staxäng (M) 

Henrik Sundström (M) för Carin Ramneskär (M) 

David Bertilsson (M) för Ingela Ruthner (M) 

Swen Stålros (M) för Johanna Ramneskär (M) 

Marie Pettersson (C) för Torsten Torstensson (C) 

Monica Bang Lindberg (L) för Maria Johansson (L) 

Jan-Olof Andersson (S) för Susanne Grönvall (S) 

Anya Wrigman (V) för David Höglund Velasquez (V)  

Lars-Olof Laxrot (V) för Jaana Järvitalo (V) 

Andreas Svensson (SD) för Martin Pettersson (SD) 

Manal Keryo (UP) för Bjarne Rehnström (UP) 

Joakim Persson (UP) för Caroline Henriksson (UP) 

Richard Bergström (UP) för Majvor Abdon (UP) 

 
Ersättare Anibal Rojas Jorquera (KD) 

Margareta Wendel (S) 

Catharina Hernod (S) 

Catarina Brorsson (S) 

Yngve Andersson (S) 

Per-Arne Andersson (S) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Ole Borch (MP) 

Anders Andersson (SD) 

Dorota Hjoberg Carlsson (SD) 

 
Övriga Leif Frisk (SD), kommunrevisor 

Peter Larsson, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 171 Dnr KS 2019/00470  

Motion från Louise Åsenfors (S) och Stefan Skoglund (S) om att 
införa ett digitalt verktyg för omröstning- och närvarohantering 
i kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Louise Åsenfors (S) och Stefan Skoglund (S) föreslår i en motion att ett digitalt 

mötessystem innehållandes funktioner för omröstning, yrkande, anmälan av jäv samt 

närvarohantering för kommunfullmäktige ska införas. Motionen har remitterats till 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunledningskontoret bedömer att ett mötessystem kommer öka 

kommunfullmäktiges kostnader på kort sikt, men kan ur ett längre perspektiv 

effektivisera sammanträdena samt i övrigt följer kommunens digitala agenda. Frågan 

har diskuterats under kommunfullmäktiges presidiums överläggningar med 

gruppledarna där det har framkommit en gemensam syn på att mötessystem i enlighet 

med motionen bör införas. 

  

Kommunledningskontoret föreslår därför att bifalla motionen samt att uppdra åt 

kommunstyrelsen att upphandla ett mötessystem innehållandes funktioner för 

omröstning och närvaro i förening med ett nytt avtal för webbsändning av 

kommunfullmäktiges sammanträden under 2021.      

 

Louise Åsenfors (S), Rolf Carlson (SD) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i 

ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll. 2020-08-26 § 221 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-07-28 

Motion från Louise Åsenfors (S) och Stefan Skoglund (S) 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2017-04-12 § 97  

Yrkanden 

Louise Åsenfors (S) och Rolf Carlson (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Christer Hasslebäck (UP): Att anse motionen besvarad. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Christer Hasslebäcks 

(UP) yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att bifalla motionen och därmed uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med 

kommunfullmäktiges presidium ta fram underlag och därefter upphandla ett närvaro- 

och voteringssystem i förening med tjänst för webbsändning som ska vara i bruk senast 

i januari 2022, 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

Forts. § 171 

 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-04-12 § 97.    

Reservation 

Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 172 Dnr KS 2019/00150  

Motion från David Höglund Velasquez (V), Jaana Järvitalo (V), 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) om fasta 
anställningar 

Sammanfattning 

Enligt huvudregeln i lagen om anställningsskydd (LAS) så gäller anställningen tills 

vidare (tillsvidareanställning) om inte annat avtalats. Formerna för detta regleras i 

huvudsak i lag och kollektivavtal. Arbetsgivare och arbetstagare får komma överens om 

anställning för begränsad tid (tidsbegränsad anställning) under vissa förutsättningar. 

Exempel på tidsbegränsade anställningar är allmän visstidsanställning som efter mer än 

två års allmän visstidsanställning under en femårsperiod övergår anställningen till en 

tillsvidareanställning. Ett annat exempel är vikariat då arbetstagare anställs för att arbeta 

i någon annans ställe, vikariat som pågått mer än två år under en femårsperiod övergår 

till en tillsvidareanställning. Inom ramen för kollektivavtalet AB (allmänna 

bestämmelser) finns en regel som kompletterar bestämmelsen i LAS och innebär att en 

tidsbegränsad anställning övergår (konvertering) till tillsvidareanställning när 

arbetstagaren haft såväl allmän visstidsanställning som vikariat i sammanlagt tre år 

under en femårsperiod. Sammantaget syftar reglerna till att huvudregeln att 

anställningen tillsvidare upprätthålls. Många tjänster inom kommunen regleras via 

speciallagstiftning såsom krav på legitimation, behörighet, viss utbildning eller 

liknande. I dessa fall är arbetsgivaren hindrad att anställa tillsvidare och endast 

visstidsanställning är möjligt för att klara bemanningsbehovet. Mot bakgrund av detta är 

kommunen förhindrad att avskaffa visstidsanställningar i kommunen. 

 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Jarmo Uusitalo (MP) och Ingemar Samuelsson (S) yttrar 

sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll. 2020-08-26 § 222 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-19 

Motion från från David Höglund Velasquez (V), Jaana Järvitalo (V), Kerstin Jelsson-

Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) om fasta anställningar   

Yrkanden 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Bifall till motionen. 

 

Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till den första beslutssatsen i motionen. 

 

Ingemar Samuelsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Jarmo Uusitalos (MP) 

yrkande och Kerstin Joelsson-Wallsbys (V) yrkande och finner kommunfullmäktige 

bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 172 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att motionen från David Höglund Velasquez (V), Jaana Järvitalo (V), Kerstin Joelsson-

Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) om fasta anställningar är besvarad. 

  

Reservation 

Vänsterpartiets och Miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet sig förmån för 

egna yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 173 Dnr KS 2020/00235  

Förslag från kultur och fritidsnämnden om att avsluta det 
kommunalt arrangerade nyårsfirandet i museiparken från 2020 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i mars att från och med 2020 upphöra med det 

traditionella nyårsfirandet med fyrverkerier, bland annat med hänsyn taget till den kritik 

som inkommit via medborgarförslag. I firandet har också bl.a. ingått tal av 

kommunfullmäktiges ordförande. Nämnden överlåter frågan om tal och annat firande 

till kommunfullmäktige för beslut. 

  

Efter att nämnden meddelat sitt beslut har kommunstyrelsen ingått ett sponsringsavtal 

med Destination Uddevalla innebärande att föreningen ska genomföra ett traditionellt 

nyårsfirande, men med en ljusshow istället för pyroteknik. Avtalet innebär möjlighet för 

en representant för kommunen att hålla tal under kvällen. 

 

Rolf Carlsson (SD), David Sahlsten (KD) och Annelie Högberg (S), Monica Bang 

Lindberg (L) och Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-06-17 § 183 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-04. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-03-18 § 41. 

Kultur- och fritids tjänsteskrivelse, 2020-03-04 

Yrkanden 

Annelie Högberg (S), Monica Bang Lindberg (L) och Ingemar Samuelsson (S): Bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 

 

Rolf Carlson (SD): Att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att ett 

helhetsgrepp ska tas över kommunens engagemang vid genomförandet av traditionella 

firanden, i syfte att stärka gemenskapen mellan Uddevallas invånare. 

Propositionsordningar 

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

finner kommunfullmäktige besluta att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer 

därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige 

bifalla det. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att med ovan förklara ärendet avslutat. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 174 Dnr KS 2020/00228  

Kommunstyrelsens och valnämndens svar på revisionsrapport 
mars 2020, grundläggande granskning 2019  

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har inkommit med grundläggande granskning 2019. 

Den samlade bedömningen i rapporten är att kommunstyrelsen och nämnderna i 

huvudsak säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige bestämt. Revisorerna noterar att ett antal nämnder har en begränsad 

måluppfyllelse i arbetet med kommunfullmäktiges och egna antagna mått. 

Kommunstyrelsen och nämnderna har enligt revisorernas bedömning i allt väsentligt 

säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med riktlinjerna.  

Avvikelser har iakttagits i kultur- och fritidsnämndens ekonomiuppföljning. 

Kommunstyrelsen och nämnderna anses i huvudsak ha säkerställt ett tillräckligt arbete 

med intern kontroll i enlighet med riktlinjerna. Undantaget är socialnämndens och 

valnämndens arbete med intern kontroll som avvikit på flera områden från kommunens 

riktlinjer.  

Rapporten innehåller en rekommendation vardera till kommunstyrelsen, kultur- och 

fritidsnämnden, valnämnden samt överförmyndaren. 

Kommunstyrelsen rekommenderas att tillse att samtliga uppdrag från 

kommunfullmäktige omhändertas samt förbättra måluppfyllelsen av fastställda mått.  

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till svar på revisorernas 

rekommendation. Valnämnden har behandlat rapporten och översänt svar till 

revisorerna. Övriga berörda nämnders svar har ännu inte inkommit till 

kommunstyrelsen och behandlas senare.    

 

Fredrik Södersten (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-04. 

Revisionsrapport mars 2020, grundläggande granskning 

Följebrev till grundläggande granskning.      

Yrkanden 

Fredrik Södersten (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna kommunstyrelsens svar till revisorerna samt 

 

att godkänna valnämndens svar till revisorerna.    

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 175 Dnr KS 2019/00882  

Barn och utbildningsnämndens slutrapportering från 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 samt 2021-2022 och 
revidering av nämndens styrkort 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte barn- och 

utbildningsnämnden ett antal politiska uppdrag från flerårsplan 2019–2021 och 2020-

2022 på vårens uppsiktspliktsmöte som föreslås slutrapporteras. Motiven är bland annat 

att uppdragen anses slutförda, att uppdragen ingår i andra uppdrag eller att uppdragen är 

integrerade i det redan befintliga arbetet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-08-26 § 223 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-07-14 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-20Barn- och 

utbildningsnämndens protokollsutdrag 2020-06-11 § 98  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna barn och utbildningsnämndens förslag till slutrapportering av följande 

uppdrag: 

 

- Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 

2019-2021 fått i uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande gemensamt bibliotek 

och skolbibliotek i Källdal. 

 

- Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

Upprätta ett lärcentrum inom vuxenutbildningen i samverkan med närliggande 

kommuner med fokus på strategisk kompetensförsörjning. Lärcentret ska erbjuda 

utbildning från grundläggande utbildningsnivå till kvalificerad eftergymnasialnivå i 

nära samarbete medarbetsmarknaden och näringslivet, och matchning ska ske med 

företagens och kommunenskompetensförsörjning. 

 

- Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

satsa på fler kommunala dagbarnvårdare.  

 

- Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 

bibehålla lågt antal barn i barngrupperna.  

 

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att Uddevalla 

kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att erbjuda 

alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 176 Dnr KS 2019/00634  

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering från 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut och förlängande av uppdrag från Kommunfullmäktige 

lyfte samhällsbyggnadsnämnden ett uppdrag från Flerårsplan 2019 – 2021 på vårens 

uppsiktsmöte, för att stämma av önskan om att avsluta uppdrag med Kommunstyrelsens 

presidium. Följande uppdrag har diskuterats på uppsiktsmötet och godkänts för att 

skriva fram för avslut hos samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019 - 2021 fått i uppdrag att ta fram 

en ny avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att 

skadliga substanser från avloppsslam inte skall spridas på åkermark 

Samhällsbyggnadsnämnden fick på nämndens sammanträde i april 2019 information om 

samtliga styrande dokument kopplat till avlopp. Utifrån detta har uppdraget 

konkretiserats. Arbetet med att revidera de styrande dokument som är kopplat till 

avlopp är färdigt. Ett reviderat styrdokument antogs av kommunfullmäktige i januari 

2020 och uppdraget bedöms därför kunna avslutas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-08-26 § 224 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-07-14 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-26 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2020-06-18 § 311 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag till slutrapportering av uppdraget från 

flerårsplan 2019-2021 och förklara det som avslutat. 

 

- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019 - 2021 fått i uppdrag att ta 

fram en ny avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att 

skadliga substanser från avloppsslam inte skall spridas på åkermark. 
  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 177 Dnr KS 2020/00444  

Kultur och fritidsnämndens avrapportering av uppdrag att 
utreda framtida hantering av Försvarsmuseet och 
Sjömanshusmuseet 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige gav i maj 2019 kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda 

framtida hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet, samt att utredning, med 

förslag, ska återrapporteras till kommunfullmäktige hösten 2019. 

  

Bakgrunden till ärendet var Bohusläns försvarsmuseums akuta ekonomiska kris som 

diskuterades för ca två år sedan och vetskapen om Sjömanshusmuseets stora kommande 

ekonomiska svårigheter. Därför aktualiserades frågan om hur kultur- och 

fritidsnämnden hanterar de stiftelsemuseer som finns i kommunen. Risken var 

överhängande att Bohusläns försvarsmuseum skulle tvingas lägga ner sin verksamhet 

samtidigt som nämnden inte hade rätt att, enligt nämndens styrdokument inom området, 

ge ekonomiskt stöd.  

  

Samtidigt har nämnden efter undantag under en längre tid gett stöd åt både Bohusläns 

museum och Sjömanshusmuseet. Saken borde redas ut och nämnden begärde därför ett 

uppdrag om detta från kommunfullmäktige. Utredningen behandlades av kultur- och 

fritidsnämnden i juni 2020. I denna konstateras bl.a. att begränsningen för ekonomiskt 

stöd har funnits av skälet att stiftelser inte har skyldighet att redovisa vare sig ekonomi 

och verksamhet och att kommunala skattemedel ska användas till stöd åt de som 

behöver det och uträttar något som kommunen behöver. Ett enkelt sätt att hantera den 

problematiken torde vara att koppla vårt eventuella stöd till ett krav på ekonomisk 

insyn. 

  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade med utredningen som grund att omfördela medel 

som idag omfattas av regelverket för föreningsbidrag för att även kunna användas till 

stöd för museistiftelser. Medel lyfts ur budget för bidrag och hanteras separat. Ett 

regelverk för detta utformas av förvaltningen och stöd kan därmed beviljas på 

delegation av nämnden. 

  

Med detta föreslår nämnden att uppdraget ska avslutas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-08-26 § 225 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-06-15 § 91. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-055-29. 

Kultur- och fritidsförvaltningens utredning om Uddevalla kommuns relation till och 

möjlighet att ge stöd till kommunens stiftelsemuséer. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-08 § 120. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 177 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att förklara uppdraget avslutat. 

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 178 Dnr KS 2020/00312  

Förslag från samhällsbyggnadsnämnden om ändrat ansvar för 
planbesked och markanvisningar 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-14 att föreslå kommunfullmäktige 

förändra reglementet och återföra delegationen av planbesked och markanvisningar till 

samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden hänvisar bl.a. till att planeringsavdelningen på 

samhällsbyggnadsförvaltningen haft en beredande funktion vid hanteringen av inkomna 

planbesked samt markanvisningar. Nämnden hänvisar vidare till att dess förvaltning 

historiskt tagit fram material som berör markanvisningar.  

  

Ansvaret för planbesked och markanvisningar flyttades 2015-01-14 till 

kommunstyrelsen därför att denna har ett övergripande ansvar för bl.a. 

översiktsplanering, samhällsbyggnadsstrategi med genomförandeplan, vatten och 

avloppsverksamheten, bostadsförsörjning, övergripande transportinfrastruktur, 

kollektivtrafik och lokalförsörjningsplan. Styrelsen har också ansvar för att leda 

energiplaneringen och för det strategiska miljöarbetet. Genom att samla 

verksamhetsansvaret för dessa områden till samma politiska instans tillförsäkras en 

helhetssyn på flera viktiga perspektiv i samhällsplaneringen. 

  

Planbesked och markanvisningar är beslut som ofta ger stora konsekvenser för många 

av kommunstyrelsens ansvarsområden ovan, inte minst för kommunens ekonomi men 

också för kommunens utveckling ur hållbarhetsperspektiven i övrigt. Det är därför av 

största vikt att en bedömning görs utifrån samtliga områden som påverkas av beslutet. 

Verktyget för detta är den s.k. förprövningsmodellen som systematiskt tillämpas av 

kommunstyrelsen och i vilken samtliga nämnder och berörda bolag deltar.  

  

Kommunledningskontorets bedömning är att kommunstyrelsen bör vara den instans 

som ansvarar för och fattar de strategisk avgörande besluten om samhällsutveckling. 

Facknämnder med huvudsakligt ansvar att genomföra och förvalta frågor inom sina 

respektive verksamhetsområden ska inte ha detta ansvar och ska inte heller åläggas att 

göra bedömningar av konsekvenser som inte ingår i nämndens ansvarsområden. Ansvar 

och rollfördelning för olika beslut ska istället återspegla det kompetensområde 

respektive styrelse eller nämnd besitter.  

 

För att ge processen en bredare politisk förankring kan det vara motiverat att införa ett 

remissförfarande där samhällsbyggnadsnämnden ges möjlighet att yttra sig i ärenden 

om planbesked och markanvisning innan beslut fattas i kommunstyrelsen. 

Kommunledningskontoret bedömer samtidigt att det finns områden inom 

samhällsbyggnadsområdet som idag kan behöva förtydligas och möjligen förändras 

avseende ansvar. Ett sådant är köp och försäljning av mark där ansvaret kan upplevas 

som oklart, samt utredning av exploateringsverksamhetens redovisningsmodell. Ett 

annat område är förhandsbesked och bygglov utanför detaljplanelagt område vilket idag 

ligger inom samhällsbyggnadsnämnden. Dessa beslut kan ibland få stora effekter på 

samhällsplaneringen och kan därför behöva ges ett fördjupat beslutsunderlag.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts.§ 178 
Kommundirektören föreslås därför ges i uppdrag att utreda dessa områden och 

eventuellt identifiera ytterligare utredningsbehov inom området.    

 

Christer Hasslebäck (UP), Jarmo Uusitalo (MP) och Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i 

ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-08-26 § 226 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-16 § 202. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30.  

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP) och Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till förslaget i 

kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-13. 

 

Ingemar Samuelsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens två första beslutssatser och finner 

kommunfullmäktige bifalla dem. Ordförande ställer därefter proposition på 

kommunstyrelsens tredje beslutssats mot Christer Hasslebäcks (UP) m.fl. 

ändringsyrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lämna samhällsbyggnadsnämndens begäran om ändring av ansvar för planbesked 

och markanvisningar utan åtgärd,  

  

att kommunstyrelsen ska ge samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att yttra sig i ärenden 

om markanvisningar och planbesked innan beslut fattas, 

  

att uppdra åt kommundirektören att utreda ansvarsmässiga och organisatoriska 

förändringar som förtydligar kommunens förvärv och försäljning av mark. 

  

Reservation 
Uddevallapartiets och Miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för 

egna yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 179 Dnr KS 2020/00507  

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, ändring av 
antalet ledamöter i demokratiberedningen 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande föreslår att antalet 

ledamöter i demokratiberedningen utökas från nuvarande sju till nio. 

  

Syftet med förslaget är att möjliggöra att samtliga partier i kommunfullmäktige 

representeras i demokratiberedningen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-08-26 § 227 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13. 

Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige, § 45, 

demokratiberedningen. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning, § 45, i enlighet med upprättat förslag, 

  

att ändringen ska träda i kraft den 1 jan 2021. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 180 Dnr KS 2020/00389  

Korrigering av VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog nu gällande taxa för vatten och avlopp den 11 december 

2019 och gäller från den 1 januari 2020. Uddevalla Vatten AB har funnit fel i taxan som 

föreslås korrigeras. Felen avser dagenvattenavgifter och finns markerade i förslaget till 

korrigerad taxa på sidan 8. Kommunledningskontoret har inget att erinra mot förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-08-26 § 229 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-06-26 

Uddevalla Vattens styrelsemötesprotokoll, 2020-05-27 § 21 

Förslag till korrigerad VA-taxa 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta korrigerad VA-taxa för Uddevalla kommun, 

 

att den korrigerade VA-taxan ersätter VA-taxa daterad 2019-12-11 § 307 samt 

 

att taxan börjar gälla från och med den 1 oktober 2020. 

  

  
  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 181 Dnr KS 2020/00326  

Revidering av budget för projekt om gatuombyggnader utanför 
Källdalsskolan Projekt 60662 

Sammanfattning 

 Med anledning av den nya skolan i Källdal behövs gatuombyggnationer för att 

infrastrukturen ska fungera. Här ingår nya busshållplatser, nya gång- och cykelbanor, 

gång- och cykelpassager samt vägombyggnader. Syftet med byggnationerna är att möta 

de behov som uppstår till följd av den nya skolan. Åtgärderna beskrivs i nämndens 

underlag. 
Budgeten för projektet var i investeringsplanen satt till 5,5 miljoner kronor. Den 

prognosticerade totala kostnaden för projektet är i dagsläget 9,6 miljoner kronor. Enligt 

riktlinjer för investeringar ska avvikelser som överstiger 10 % inom respektive projekt 

lyftas till kommunfullmäktige för ny prövning. I controllerrapporten har en avstämning och 

prognostisering av utfallet av Samhällsbyggnadsnämndens totala investeringsutgifter i 

relation till budget gjorts. Bedömningen är att 90 % av nämndens totala investeringsbudget 

kommer att förbrukas under året. Avvikelsen för detta projekt kan således hanteras inom 

ramen för investeringsbudgeten. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-08-26 § 231 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-07-03 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2020-03-26 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att revidera projektets budget till totalt 9,6 mkr, 

  

att utökning ska hanteras inom samhällsbyggnadsnämndens ordinarie 

investeringsbudget för 2020. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 182 Dnr KS 2020/00384  

Antagande av verksamhetsområde för dagvatten på 
Flaggbergsvägen, Lyckorna  

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB föreslår i beslut daterat 2020-05-27 § 20 kommunfullmäktige att 

anta allmänt verksamhetsområde för dagvatten för sammanlagt 13 fastigheter i de västra 

delarna av området Lyckorna, Ljungskile. Fastigheterna som föreslås ingå i 

verksamhetsområdet för dagvatten utgörs av ett sammanhängande område bestående av 

fastigheter som i dagsläget saknar verksamhetsområde för dagvatten. 

  

Anslutningen görs som ett led i att jämställa anslutningen till verksamhetsområden inom 

Uddevalla kommunen. Beslut om antagande av allmänt verksamhetsområde krävs för 

att berörda fastigheter ska bli avgiftsskylda enligt Lagen om Allmänna vattentjänster 

(2006:412). 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-08-26 § 228 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-06-25 

Uddevalla Vatten AB:s protokoll 2020-05-27 

Västvatten AB:s tjänsteskrivelse med bilagor; karta, samt fastighetsförteckning. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta allmänt verksamhetsområde för dagvatten enligt bilagd karta och förteckning 

inom del av Flaggbergsvägen, Lyckorna. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 183 Dnr KS 2020/00464  

Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2021 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för år 2021. 

Förslaget innebär att kommunfullmäktige sammanträder andra onsdagen i varje 

kalendermånad undantaget i juni där kommunfullmäktige föreslås att sammanträda den 

andra torsdagen i juni med hänsyn till årets skolavslutning den 9 juni. Juli och augusti 

föreslås fortsatt vara sammanträdesfria.  

  

Kommunfullmäktige föreslås att fortsatt sammanträda med start kl. 17:30 undantaget 

kommunfullmäktiges budgetsammanträde i juni som föreslås börja kl. 09:00. 

  

Följande dagar föreslås: den 13 januari, 10 februari, 10 mars, 14 april, 12 maj, 10 juni, 8 

september, 13 oktober, 10 november och 8 december. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-08-26 § 232 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-07-27  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdagar under 2021 till följande dagar: 

 

den 13 januari, 10 februari, 10 mars, 14 april, 12 maj, 10 juni, 8 september, 13 oktober, 

10 november och den 8 december samt, 

 

att sammanträdena ska börja kl. 17:30 undantaget den 10 juni som ska börja kl. 09:00. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 184 Dnr KS 2020/00495  

Årsredovisning 2019 från Samordningsförbundet Väst samt 
fråga om ansvarsfrihet 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har inkommit med årsredovisning med tillhörande 

revisionsberättelse för 2019. Årets resultat är -555 871 kr. Revisorerna skriver bl.a. att. 

årets budgeterade verksamhetskostnader avviker med 1 514 tkr från faktiska kostnader 

under verksamhetsåret. Förbundet gör gällande att avvikelsen främst beror på 

svårigheter att rekrytera personal samt att insatser avslutades i förtid. Förbundet belyser 

problematiken med ändrade förutsättningar för inlåning av personal från 

Försäkringskassan och numera även arbetsförmedlingen vilket har identifierats av 

förbundet som en risk att kunna nå uppsatta verksamhetsmål och verkställa beslutade 

insatser. 

  

Revisorerna skriver också att trots årets underskott uppgår det egna kapitalet till 2 761 

tkr vilket fortsatt överstiger det rekommenderade egna kapitalet enligt Nationella Rådet 

väsentligt. Enligt förbundets budget för de kommande tre åren kommer man dock 

använda tidigare inte utnyttjade men erhållna bidrag och nå de nationella 

rekommendationerna. 

  

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 

årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal 

redovisning och god redovisningssed. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess 

ledamöter beviljas ansvarsfrihet 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-08-26 § 230 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13. 

Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet Väst, med bilaga 1 och 2. 

Revisionsberättelse för 2019. 

Tidplan för redovisning 2019 från Samordningsförbundet Väst. 

Sammanträdesprotokoll nr 1 2020-03-20, Samordningsförbundet Väst. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja förbundsstyrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, 

  

att godkänna årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet Väst. 

 

Jäv 

Henrik Sundström (M) och Stefan Skoglund (S) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggning och beslut i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 185 Dnr KS 2020/00454  

Förslag till nya vägnamn på Rörbäcksområdet 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om nya vägnamn i området 

Rörbäck. 

  

Ägaren på Bokenäs-Kärr 1:29 kontaktade kommunen under 2018 då denne upplevde att  

flera boende i området hade problem med sina adresser på Bokenäs Kärr. 

Fastighetsägaren önskar därför att få vägnamn för vägen till sin fastighet samt även att  

den långa vägen som startar vid väg 791 och leder ner till havet vid Rörbäck skulle få  

vägnamn för att, där det finns behov, kunna adressera utifrån det vägnamnet.  

  

Ägaren efterfrågade också en allmän översyn av adresserna i området, då det tex finns 

flera vägnamn beslutade 1993 som inte tagits i bruk för adressering. Delar av 

kommunens namnberedning har haft möte med fastighetsägaren samt representant för 

Lycke-Rörbäck samfällighetsförening.  

  

I början av 2020 skickade en förfrågan ut till de fastighetsägare som kunde vara berörda 

av en adressändring. Samråd har även skett i olika frågor med Lantmäteriets 

ortnamnsgrupp, hembygdsföreningen, Rörbäck-Lyckås samfällighetsförening samt 

Postnord. Utifrån synpunkterna och samråden kan konstateras att det finns behov av att 

ändra adress för boende med adresser på Bokenäs Kärr men att kommunen inte ska 

ändra adresser där dagens adresser fungerar väl. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-08-26 § 233 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-18 § 279. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01. 

Karta tillhörande förslag till nya vägnamn i Rörbäcksområdet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att fastställa vägnamnet Lunnens väg för vägen vid Bokenäs-Kärr 1:27 och 1:29, 

  

att fastställa vägnamnet Rörbäcksvägen för vägen som startar vid väg 791 och leder ner 

till havet vid Rörbäck, 

  

att upphäva namnet Godovägen samt fastställa vägnamnet Lilla Bräckes väg i samma 

sträckning, 

  

att fastställa tillägget Stora Kärr som gårdsadress för fastigheterna Bokenäs-Kärr 1:4 

och 1:31.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 186 Dnr KS 2020/00433  

Fyllnadsval till uppdragen som ersättare i valnämnden och 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden för perioden 2020-2022, 
ny majoritet 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige återkallade den 1 juli 2020 samtliga uppdrag i kommunens 

nämnder på grund av förändrade majoritetsförhållanden. Nya nämnder valdes men två 

uppdrag tillhörandes den valtekniskt samverkande oppositionen (UP, MP, V och KD) 

lämnades vakanta till nästkommande sammanträde; uppdragen som ersättare i 

valnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-31 

  

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): nominerar Klas Gerle (UP) till ny ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden. 

 

Jarmo Uusitalo (MP) nominerar Karin Molander (MP) till ny ersättare i valnämnden. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

  

att välja Karin Molander (MP) till ersättare i valnämnden till och med 2022-12-31 

  

att välja Klas Gerle (UP) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden till och med 2022-

12-31 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 187 Dnr KS 2020/00534  

Avsägelse från Gunilla Magnusson (MP) gällande platsen som 
ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Gunilla Magnusson (MP) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig 

uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2020-08-25 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att godkänna avsägelsen, 

 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny räkning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 188 Dnr KS 2020/00001  

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

  

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2020-05-28 och 2020-07-01. 

  

2020/197  

Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Uddevalla kommun ska installera 

skåp för förvaring av värdesaker på Landbadet. Kultur och fritidsnämnden bifaller 

medborgarförslaget.  

  

2020/308  

Ett medborgarförslag om skollunch till elever som läser på distans p.g.a. Corona har 

inkommit. Regeringen meddelade den 29 maj att Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer om distansundervisning tas bort från och med den 15 juni och att elever 

i gymnasieskolan kan återvända till skolans lokaler under sommaren och till hösten. 

Eleverna kommer då få skollunch i anslutning till sin undervisning. Barn och 

utbildningsnämnden beslutar att med tjänsteskrivelsen anse medborgarförslaget besvarat.  

  

2019/703 

Ett medborgarförslag har inkommit om gång och cykelväg mellan Sundsandvik och 

Rotviksbro. Väg 160, delen Sundsandvik-Rotviksbro, har funnits med bland de objekt 

kommunen övervägt för sin ansökan till Västra Götalandsregionen ur den så kallade 

cykelpotten. Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-18 vilka objekt som skulle ingå i 

ansökan. Västra Götalandsregionen kommer utifrån kommunernas förslag att besluta 

om vilka gång- och cykelvägar som ska byggas under perioden 2022–2025. 

Kommunstyrelsen beslutade att med hänvisning till kommunledningskontorets 

tjänsteskrivelse anse förslaget besvarat 

  

2019/558 

Medborgarförslag angående åtgärder längs med väg 697 för att främja cykling. 

Uddevalla kommun har med utgångspunkt i regionens och kommunens egen 

cykelstrategi inventerat och sammanställt tänkbara objekt för ansökan ur den s.k. 

cykelpotten. Då utbyggnadsbehovet av GC-vägar är mycket stort och också kostar 

mycket pengar, måste kommunen prioritera objekt som är mest angelägna. Väg 697 har 

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

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

ingå i ansökan. Västra Götalandsregionen kommer utifrån kommunernas förslag att 

besluta om vilka gång- och cykelvägar som ska byggas under perioden 2022–2025. 

  

2019/547 

Medborgarförslag om att hastigheten på Uddevallavägen genom Ljungskile sänks till 50 

km/h på hela sträckan Aröds korsväg i norr till avfarten mot Hälle i söder. Väg 680  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 188 

 

genom Ljungskile är en statlig väg och Trafikverket är väghållare och ansvarig för 

trafiksäkerhet och åtgärder på vägen. Kommunen ansvarar för gator och vägar inom 

tättbebyggda områden. Länsstyrelsen är den myndighet som får besluta om sänkning av 

en hastighetsgräns utanför tättbebyggt område. 

Martin Pettersson (SD): Bifall till förslaget i handlingarna med följande tillägg: Att ge 

den kommunala förvaltningen i uppdrag att tillskriva länsstyrelsen en begäran om sänkt 

hastighet på del av väg 680. 

Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets 

tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat och att ge den kommunala 

förvaltningen i uppdrag att tillskriva länsstyrelsen en begäran om sänkt hastighet på del 

av väg 680. 

  

2019/857 

Medborgarförslag om väg 167, gång och cykelväg mellan Grinneröd, korsvägen vid 

kyrkan och Ström i Lilla Edets kommun. Väg 167, delen Grinneröd-Backamo, har 

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

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

ingå i ansökan. Västra Götalandsregionen kommer utifrån kommunernas förslag att 

besluta om vilka gång- och cykelvägar som ska byggas under perioden 2022–2025. 

Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets 

tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat.   

  

2019/918  

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-05-20 § 265 Hävning av 

markupplåtelseavtal med OBOS Mark AB.  

  

dok 306787 

Länsstyrelsens beslut 2020-06-24 i ärende 431-24803-2020 om tillstånd till ingrepp 

inom fornlämning L1968:4847 (RAÄ Resteröd 77:1) på fastigheten Resteröds-Tålleröd 

1:19 

 

2020/408 

Medborgarförslag har inkomit om att försköna tegelväggen i Hultmans Gränd genom att 

Göra teckning/ målning efter ett bilagt vykort i den fula gränden. Sätta upp belysning 

och kameraövervakning. Fastigheten är privatägd så Uddevalla kommun råder inte över 

väggen. Vad gäller belysning är kompletterande belysning installerad sedan början av 

året. Förslaget om kameraövervakning sker genom tillståndsansökan och är ett beslut 

som sker i samråd mellan kommunens säkerhetschef och Polismyndigheten. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat 

  

2019/568 

Charlott Rahm föreslår i sitt medborgarförslag en rad olika trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder på Dalstigen, Dalgången och Tureborg. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 

sett över hela sträckan mellan Sigelhultsvägen och Västgötavägen ur 

trafiksäkerhetssynpunkt; sträckan innefattar gatorna Dalstigen, Timmerbergsvägen,  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 188 
 

Tureborgsvägen, Ådalsvägen och Helgonabacken. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att beakta relevanta delar av medborgarförslaget i pågående planering och därmed anse 

förslaget besvarat 

  

2020/458 

Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot för Miljöpartiet de gröna Ann-Marie Viblom 

och ny ersättare Gunilla Magnusson 

  

2020/493 

Ungdomsfullmäktige har beslutat föreslå Demokratiberedningen att avsteg från 

Ungdomsfullmäktiges arbetsordning görs, i form av att ledamöter som blivit invalda till 

Ungdomsfullmäktige våren 2020 sitter kvar tills det sista mötet våren 2021. 

  

dok 307263 

Beslut från Länsstyrelsen om förordnande av biträdande notarius publicus dnr 214-

290833-2020 

  

2019/241 
Per-Inge Brandt föreslår i ett medborgarförslag att Uddevalla kommun behöver åtgärda det 

bullerplank som löper längs riksväg 44 i anslutning till Rimnersområdet. Då riksvägen är en 

statlig angelägenhet förvaltad av Trafikverket är bullerskyddet inte heller i kommunal ägo 

och inget samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att avslå medborgarförslaget med ovanstående motivering.  

 

2020/395 

Ett medborgarförslag har inkommit som i huvudsak föreslår att kommunen installerar 

ett så kallat porrfilter på kommunens digitala enheter och nätverk samt tar fram en 

policy om att förbjuda uppspelning av pornografiskt material på kommunens 

dataenheter och wifi samt på privata enheter på verksamheter där kommunen är 

huvudman. Olika kommuner har valt olika lösningar runt om i Sverige. SKR, Sveriges 

kommuner och Landsting har därför beslutat att man ska ta fram en vägledning för 

kommunerna. Uddevalla kommun kommer att följa utvecklingen i det arbetet och följa 

de rekommendationer som lämnas när vägledningen är klar. Kommunstyrelsen beslutar 

  

att med hänvisning till kommunledningskontoret bevakning av Sveriges Kommuner och 

Regioners (SKR) arbete att ta fram vägledning för kommunerna anse 

medborgarförslaget besvarat. 

  

2019/653 

Ett medborgarförslag har inkommit som i huvudsak föreslår att kommunen installerar 

ett så kallat porrfilter på kommunens digitala enheter och nätverk samt tar fram en 

policy om att förbjuda uppspelning av pornografiskt material på kommunens 

dataenheter och wifi samt på privata enheter på verksamheter där kommunen är 

huvudman. Uddevalla kommun använder idag ett så kallat dns-filter som 

internetleverantören Telia tillhandahåller för kommuner. Olika kommuner har valt olika 

lösningar runt om i Sverige. SKR, Sveriges kommuner och Landsting har därför  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 188 
 

beslutat att man ska ta fram en vägledning för kommunerna. Uddevalla kommun 

kommer att följa utvecklingen i det arbetet och följa de rekommendationer som lämnas 

när vägledningen är klar. Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till 

kommunledningskontoret bevakning av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 

arbete att ta fram vägledning för kommunerna anse medborgarförslaget besvarat. 

  

2020/264 

Reviderad planeringsprocess för flerårsplan 2021-2023 med budget 2021.  

Kommunstyrelsen har beslutat att flerårsplan 2021-2023 med budget för 2021 beslutas 

på kommunfullmäktiges sammanträde i november, att verksamhetsplan och 

internbudget tas i respektive nämnd i december 2020, samt att kommunstyrelsens beslut 

2020-04-29 §139 därmed upphör att gälla. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 189 Dnr KS 2020/00475  

Medborgarförslag från Mattias Öman angående övertagande av 
lekplatsen Myntslingan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 190 Dnr KS 2020/00427  

Medborgarförslag om att sätta ut bojar i vattnet på badplatser 
för att kunna öva på simning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att överlåta till kultur- och fritidsnämnden att besluta i ärendet.  
 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 191 Dnr KS 2020/00425  

Medborgarförslag om lekplats på Kissleberg 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 192 Dnr KS 2020/00424  

Medborgarförslag om bro eller passage över riksväg 44 vid 
korsningen My Wok-spisen-ÖoB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 193 Dnr KS 2020/00423  

Medborgarförslag om ljuddämpande staket längs riksväg 44 vid 
Herrestad 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till 

samhällsbyggnadsnämnden.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 194 Dnr KS 2020/00421  

Medborgarförslag om hjärtstartare för allmänheten vid 
Forshällaskolan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 195 Dnr KS 2020/00418  

Medborgarförslag om hinderbana/ skogsaktivtet för barn 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 196 Dnr KS 2020/00412  

Medborgarförslag från Fredrika Andreasson om upprustning av 
Lelångenbanan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 197 Dnr KS 2020/00489  

Medborgarförslag från Carin Gustavsdotter om 
renhållningsstation vid Äsperöd 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 198 Dnr KS 2020/00491  

Medborgarförslag från Charlotte Stigefors om skatepark 
Herrestad 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till kultur- och fritidsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 199 Dnr KS 2020/00492  

Medborgarförslag från Kristina Börjesson om att ta bort 
fågelhuset i Hasselbacken 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 200 Dnr KS 2020/00494  

Medborgarförslag från Bengt Arne Runnerström om att bygga 
om simhallen och gamla idrottshallen till ett fritidsbåtsmuseum 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 201 Dnr KS 2020/00496  

Medborgarförslag från Margareta Jendmyr om att utföra en 
mätning av trafiken på Edingsvägen  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 202 Dnr KS 2020/00499  

Medborgarförslag från Martin Bäckström om att ha 
löparbana/friidrottsanläggning öppen för allmänheten vissa 
tider dagligen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kultur- och fritidsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 203 Dnr KS 2020/00502  

Medborgarförslag om navelansluta långliggande båtar till 
elnätet i Uddevalla 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 204 Dnr KS 2020/00509  

Medborgarförslag om rullstolsvänligt utegym vid Bjursjön 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 205 Dnr KS 2020/00516  

Medborgarförslag från Magnus Jacobsson m.fl. om fler eller 
nya farthinder på Fjällvägen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 206 Dnr KS 2020/00525  

Medborgarförslag från Malin Elbing om att bygga ett kallbadhus 
vid Skeppsviken 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till kultur- och fritidsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 207 Dnr KS 2020/00526  

Medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 
680 i Ljungskile vid övergångsstället i anslutning till gångbron 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 208 Dnr KS 2020/00533  

Medborgarförslag om övergångsställe på Blekevägen invid 
Järvstigen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 209 Dnr KS 2020/00541  

Medborgarförslag från Fredrik Olsson om att bygga om infarten 
till Hogstorps skola 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 210 Dnr KS 2020/00549  

Medborgarförslag från Carin Wackfelt om att använda 
Ljungskilegården till fritidsverksamhet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till kultur- och fritidsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 211 Dnr KS 2020/00556  

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Merja Henning (UP) 
och Leif Dolonius (UP) om att bli pilotkommun för framtidens 
vårdstruktur  

Sammanfattning 

Christer Hasslebäck (UP) och Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet. 

 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): Remittera ärendet till både kommunstyrelsen och 

socialnämnden. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på presidiets förslag att remittera motionen till 

socialnämnden mot Christer Hasslebäcks (UP) yrkande och finner kommunfullmäktige 

bifalla prediets förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till socialnämnden. 

 

 

 


