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Kommunfullmäktige 

 

2022-02-09  
 

 
Sammanträde Kommunfullmäktige  
Plats och tid Hotell Bohusgården, kl.18:30-19:35 
  
Ledamöter Elving Andersson (C), Ordförande 

Mikael Staxäng (M) 

Roger Ekeroos (M) 

Niklas Moe (M) 

Gösta Dahlberg (M), ej § 27 p.g.a. jäv 

Jens Borgland (M) 

Camilla Josefsson (M) 

Camilla Johansson (C) 

Torsten Torstensson (-) 

Marie Pettersson (C) 

Rolf Jonsson (L) 

Roger Johansson (L) 

Christina Nilsson (KD), 2:e vice ordförande 

David Sahlsten (KD) 

Karin Johansson (KD) 

Jerker Lundin (KD) 

Anna-Lena Heydar (S) 

Stefan Skoglund (S) 

Annelie Högberg (S) 

Sonny Persson (S) 

Louise Åsenfors (S), 1:e vice ordförande 

Susanne Grönvall (S) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Susanne Börjesson (S) 

Carina Åström (S) 

Robert Wendel (S) 

Tommy Strand (S) 

Veronica Vendel (S) 

David Höglund Velasquez (V) 

Jaana Järvitalo (V) 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

Ilir Kastrati (V) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Lars Eide Andersson (MP) 

Ann-Marie Viblom (MP) 

Martin Pettersson (SD) 

Rolf Carlson (SD) 

Thommy Karlin (SD) 

Stefan Eliasson (SD) 

Marjut Laine (SD) 

Krzysztof Swiniarski (SD) 

John Alexandersson (SD) 

Mattias Forseng (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), ej § 27 p.g.a. jäv 

Christer Hasslebäck (UP), ej § 27 p.g.a. jäv 

Merja Henning (UP) 

Bjarne Rehnberg (UP) 

Caroline Henriksson (UP) 

Kent Andreasson (UP) 

Majvor Abdon (UP) 

Lars Olsson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Sture Svennberg (M) för Carin Ramneskär (M) 

Fredrik Södersten (M) för Ingela Ruthner (M) 

Swen Stålros (M) för Johanna Ramneskär (M) 

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

Margareta Wendel (S) för Ingemar Samuelsson (S)  

Catharina Hernod (S) för Paula Berger (S) 

Catarina Brorsson (S) för Kenneth Engelbrektsson (S) 

Yngve Andersson (S) för Marie-Louise Ekberg (S) 

Per-Arne Andersson (S) för Cecilia Sandberg (S) 

Andreas Svensson (SD) för Rose-Marie Antonsson (SD) 

Richard Bergström (UP) för Ann-Charlott Gustafsson (UP) § 27 

 
Ersättare Anibal Rojas Jorquera (KD) 

Anya Wrigman (V) 

Ole Borch (MP) 

Richard Bergström (UP) 
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Övriga Christian Persson (S), kommunrevisor 

Malin Krantz, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare  
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Kommunfullmäktige 

 

2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr KS 303472 

Förändringar av föredragningslistan 

Sammanfattning 

Ordföranden Elving Andersson (C) meddelar att följande ärenden utgår från dagens 

föredragningslista. 

 

Ärende 2, Interpellation från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) till 

kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S) om saknade underlag inför 

beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

Ärende 14, Avsägelse från Monica Bang Lindberg (L) för uppdraget som andre vice 

ordförande i kultur och fritidsnämnden. 

 

Ärende 15, Avsägelse från Kenneth Engelbrektsson (S) för uppdraget som andre vice 

ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Därutöver tillkommer ärende 16, Avsägelse från Kristina Lindh (C) för uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget till förändringar och finner 

kommunfullmäktige bifalla detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa föredragningslistan med ovan nämnda förändringar. 
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2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr KS 2022/00055 

Interpellation från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) 
till kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S) om 
saknade underlag inför beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 Dnr KS 2019/00744 

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om 
utökad säkerhetsorganisation  

Sammanfattning 

Den 15 september 2019 inkom en motion från Martin Pettersson och Elena Tibblin med 

förslaget att utöka Uddevalla kommuns säkerhetsorganisation. Motionärerna framställer 

att Uddevalla kommuns säkerhetsorganisation, vid tidpunkter av författande av motion, 

bestod av enbart säkerhetschefen. I motionen drar de paralleller till Trollhättan som vid 

tidpunkten hade åtta heltidsanställda, Strömstad med tre heltidsanställda samt 

Vänersborg och Orust kommun med två vardera i sin respektive kommunala 

säkerhetsorganisation. Avslutningsvis åsyftade motionärerna att säkerhet och trygghet 

inte uppfattas som en prioriterad fråga i den kommunpolitik som utövas i Uddevalla 

kommun och yrkade på att utöka kommunens säkerhetsorganisation till minst tre 

heltidsanställda. Kommunfullmäktige beslutade 9 oktober 2019 att remittera motionen 

till kommunstyrelsen. 

Uddevalla kommun har sedan januari 2021 en enhet dedikerad till att ansvara för den 

kommunövergripande samordningen för trygghet, krisberedskap, säkerhetsskydd samt 

informationssäkerhet: Enheten för trygghet och samhällsskydd. I skrivande stund, 

januari 2022, består enheten utav sex heltidsanställda.   

Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-26 § 9 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-04 

Motion från Martin Petterson (SD) och Elena Tibblin (SD)  

Kommunfullmäktiges protokoll, 2019-10-09 § 256  

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med ovan anse motionen besvarad. 
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§ 23 Dnr KS 2021/00284 

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering 2021 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte 

samhällsbyggnadsnämndens presidium följande fem uppdrag från flerårsplan 2019–

2021, 2020–2022 samt 2021–2023 på höstens uppsiktspliktsmöte 2021.  

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

fortsätta kartläggningen av förorenad mark för att ge underlag för planering och 

sanering.  

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla digitala 

och automatiserade processer.  

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 

detta arbete.  

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 

leda detta arbete.  

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 

detta arbete. 

Majoritetens företrädare i kommunstyrelsens presidium föreslår att uppdraget 

kartläggning av förorenad mark ska avslutas. Övriga fyra uppdrag föreslås kvarstå med 

motiveringen att det är nämndövergripande uppdrag och att eventuellt avslutande bör 

ske samordnat mellan nämnderna.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-26 § 10 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-19.  

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2021-10-20.  

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-11-11 § 435. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avrapporteringen av uppdraget från kommunfullmäktiges flerårsplan 

2019-2020 att fortsätta kartläggningen av förorenad mark för att ge underlag för 

planering och sanering. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 23 

 

att följande uppdrag ska kvarstå: 

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla digitala 

och automatiserade processer.  

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 

detta arbete.  

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 

leda detta arbete.  

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 

detta arbete. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr KS 2021/00283 

Kultur och fritidsnämndens avrapportering 2021 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

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

fritidsnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2019-2021 och 2020-2022 på 

höstens uppsiktspliktsmöte 2021.  

De fem uppdragen som föreslås avslutas bedöms av nämnden vara slutförda alternativt 

hanteras fortsatt inom det ordinarie arbetet. 

Majoritetens företrädare i kommunstyrelsens presidium föreslår att fyra av uppdragen 

förklaras avslutade. Uppdraget om utvärdering av-, samt framtagande av nya 

bestämmelser för föreningsstöd föreslås dock fortsatt gälla då beslut om nya 

bestämmelser, enligt nämndens framställan, förväntas fattas under oktober månad 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-26 § 11 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-29  

Kultur och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 21-11-15  

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 21-12-01 § 192 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avrapporteringen av uppdragen från kommunfullmäktiges flerårsplan 

2019-2021 och 2020-2022 

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

möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande 

lokaler för kulturskolans lokaler, Skolgatan 4, 

- 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, 

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad 

samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburetoffentligt 

partnerskap), 

- Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att ta fram 

en övergripande plan "hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun". 
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Forts. § 24 

att uppdraget kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 

uppdrag att utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för 

samtliga föreningsbidrag inte förklaras avslutat. 
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§ 25 Dnr KS 2021/00734 

Revidering av taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll 
av livsmedel, fr.o.m. mars 2022 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om ny taxa för Uddevalla 

kommuns avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. Taxan behöver revideras på grund 

av att lagstiftningen har uppdaterats under senaste året. Livsmedelsverket har arbetat in 

uppdaterad EU-lagstiftning i den svenska lagstiftningen och därefter har SKR (Sveriges 

kommuner och regioner) tagit fram ett underlag som används i hela landet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utgått från SKR:s mall och föreslår ett antal 

förändringar för att livsmedelstaxan ska innehålla alla de delar som lagstiftningen 

omfattar. Tilläggen gäller bland annat exportkontroll, importkontroll och avgift för 

inköp under dold identitet. Även språkliga ändringar har gjorts. Samhällsbyggnads-

förvaltningen har visualiserat de föreslagna ändringarna i en bilaga. 

Kent Andreasson (UP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-26 § 12 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-03. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-09 § 479. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-18. 

Förslag till ny taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel. 

Visualisering av ändringar i förslag till ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel. 

Yrkanden 

Kent Andreasson (UP): I första hand att återremittera ärendet för att kartlägga 

timavgiften. Timavgiften skall utgöra ersättning enligt ”självkostnadsprincipen”, i andra 

hand avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer först proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera det 

i enlighet med Kent Andreassons (UP) yrkande och finner kommunfullmäktige besluta 

att avgöra ärendet idag. Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens 

förslag mot Kent Andreassons (UP) avslagsyrkande och finner kommunfullmäktige 

bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel att gälla från 1 mars 2022,   

att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 2020-12-09, § 280.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 25 

Reservation 

Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

Uddevallapartiet yrkar återremiss för att kartlägga timavgiften. Timavgiften skall 

utgöra ersättning enligt ”självkostnadsprincipen” och har enligt Uddevallapartiet inte 

kartlagts. 

 

En kvalitetskontroll borde också införas där Företagarna själva kan påverka sin avgift 

genom egna certifieringar och intyg som verifierar egenkontrollen så att kommunens 

avgiftsbelagda kontroll kan göras med längre tidsintervall. 

Den årliga kontrollen kan minskas vid god kvalitet och öka vid behov samt att den fasta 

avgiften anpassas från Företagets storlek 

 

Uddevallapartiet vill att Rättviksmodellen införs där bland annat fakturor från 

kommunen INTE skall skickas före utförd kontroll. 
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§ 26 Dnr KS 2021/00735 

Revidering av taxa för miljöbalken och angränsande 
lagstiftning, fr.o.m. mars 2022 

Sammanfattning 

Gällande miljöbalkstaxa, Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken och angränsande lagstiftning, antogs av kommunfullmäktige i december 

2019. Ett antal mindre justeringar gjordes när taxan reviderades i december 2020.  

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om ändringar i taxan. Dessa 

gäller införande av en ny taxebilaga för offentlig kontroll av animaliska biprodukter, 

anpassning till ändrad anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk behandling, 

förtydligande om att verksamhetsutövare med tre eller fler anmälningspliktiga 

hälsoskyddsverksamheter betalar årsavgift enligt samma princip som 

verksamhetsutövare med tre eller fler miljöfarliga verksamheter, samt sänkt gräns för 

årsavgift för ej anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter som hanterar organiska 

lösningsmedel.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har beskrivit och visualiserat de föreslagna ändringarna 

i beslutsunderlaget. 

Kent Andreassons (UP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-26 § 13 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-04. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-09 § 478. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-18. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens beskrivning av föreslagna ändringar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens visualisering av föreslagna ändringar. 

Förslag till Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och 

angränsande lagstiftning 2021-11-18 

Yrkanden 

Kent Andreassons (UP): Att återremittera ärendet för att sänka gränsen för årsavgifter 

för ej anmälningspliktiga, miljöfarliga verksamheter som hanterar organiska livsmedel, i 

andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer först proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera det i 

enlighet med Kent Andreassons (UP) yrkande och finner kommunfullmäktige besluta 

att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens 

förslag mot Kent Andreassons (UP) avslagsyrkande och finner kommunfullmäktige 

bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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Forts. § 26 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken och angränsande lagstiftning att gälla från 1 mars 2022, 

att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken och angränsande lagstiftning ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 

2020-12-09, § 281.  

Reservation 

Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

Uddevallapartiet yrkar återremiss i första hand i andra hand avslag för sänkt gräns för 

årsavgifter för ej anmälningspliktiga, miljöfarliga verksamheter som hanterar 

organiska lösningsmedel. 

 

Vi vill inte att gränsen för årlig tillsyn av organiska lösningsmedel skall sänkas från 

500 kg till 250 kg. Detta medför en ökad kostnad på ca 2000 kr per företag. Eftersom en 

sänkning är fördyrande och endast är ett lokalt politiskt beslut så kan inte 

Uddevallapartiet acceptera detta. Uddevallapartiet vill följa de lagar och gränser som 

gäller i övriga Sverige. 

 

En kvalitetskontroll borde också införas där företagarna själva kan påverka sin avgift 

genom egna certifieringar och intyg som verifierar egenkontrollen så att kommunens 

avgiftsbelagda kontroll kan göras med längre tidsintervall. 

Den årliga kontrollen kan minskas vid god kvalitet och öka vid behov samt att den fasta 

avgiften anpassas från företagets storlek. 

 

Uddevallapartiet vill att Rättviksmodellen införs där bl.a fakturor från kommunen INTE 

skall skickas före utförd kontroll. 
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§ 27 Dnr KS 2022/00042 

Nedsättning av taxor och avgifter år 2022 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 2022. Ett motsvarande beslut fattades även avseende år 

2021. Följande taxor och avgifter föreslås helt eller delvis anges till noll kronor år 2022: 

 årsavgifter för serveringstillstånd, fast och rörlig avgift,  

 årlig kontrollavgift enligt livsmedelslagen,  

 fast årlig avgift 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.  

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 till kommunstyrelsen med underlag vid årets slut.  

 

Jaana Järvitalo (V), Jarmo Uusitalo (MP) och Stefan Skoglund (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-26 § 14 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-12.  

Karta markupplåtelser.  

Utdrag ur taxedokument. 

Yrkanden 

Jaana Järvitalo (V): I första hand: Återremiss för att undersöka möjligheten att debitera 

halva årsavgifter, dvs avgiftsfritt till och med juni. Verksamheterna får då möjlighet att 

komma igång och kommunen måste ändå utöva tillsyn I andra hand: Bordläggning till 

september då man har en bättre överblick över situationen 

 

Jarmo Uusitalo (MP): Avslag på andra beslutssatsen i kommunstyrelsens förslag 

gällande kontrollavgift enligt livsmedelslagen.  

 

Stefan Skoglund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer inledningsvis proposition på att avgöra ärendet idag mot att 

återremittera det i enlighet med Jaana Järvitalos (V) yrkande och finner 

kommunfullmäktige besluta att avgöra ärendet idag. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 27 
 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Följande omröstningsproposition godkänns. 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att bifalla Jaana Järvitalos (V) återremissyrkande. 

Omröstningsresultat 

Med 49 ja-röster, 4 nej-röster och 4 ledamöter som avstår finner ordförande att 

kommunfullmäktige ska avgöra ärendet idag. Rösterna redovisas i en bilaga till 

protokollet. 

Forts. propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Jaana Järvitalos (V) yrkande om bordläggning och 

finner fullmäktige avslå detsamma. Ordförande ställer därefter proposition på 

kommunstyrelsen andra beslutssats och finner kommunfullmäktige bifalla densamma. 

Ordförande ställer slutligen proposition på övriga beslutssatser och finner 

kommunfullmäktige bifalla även dessa. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

2022,  

 

att årlig kontrollavgift enligt livsmedelslagen för icke kommunala verksamheter ska 

vara noll kronor år 2022, 

 

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 2022,  

 

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 2022.  

Jäv 
Ann-Charlott Gustafsson (UP), Christer Hasslebäck (UP) och Gösta Dahlberg (M) 

anmäler jäv och deltar inte i vare sig överläggningar eller beslut i ärendet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 27 

Reservation 

Miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

Enligt Livsmedelsverket är de enda undantag som kan göras från avgiften de som 

framgår av EUs Livsmedelsförordning 2017/625.  

 

Där framgår att nedsättning av avgiften kan göras för exempelvis småslakterier och 

vilthanteringsanläggningar i glesbygd.  

För livsmedel gäller att avgiftsuttag är obligatoriskt, se Kap VI, art 79 i samma 

förordning. Vad som SKA ingå i avgiften framgår också i samma förordning. 

 

Att inte ta ut en avgift för Livsmedelskontroll bryter mot lagen vilket gör att Miljöpartiet 

inte stödja beslutet utan måste reservera oss mot beslutet. 

 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr KS 2021/00742 

Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2022 

Sammanfattning 

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

kommande år. Den sammanställda budgeten utgör grunden för den ekonomiska 

uppföljningen under 2022. Den utgår från flerårsplanen 2022-2024 som beslutades av 

kommunfullmäktige i juni och har sedan reviderats med tillkommande beslut. Den 

består av nämndernas och företagens inrapportering i slutet av 2021. Alla 

sammanställningar i prognos 2021 för kommunen och företagen bygger på den senaste 

resultatprognos som gjorts under 2021. 

Följande förändringar har skett av flerårsplanen som kommunfullmäktige antog i juni: 

 Omräkning av nämndernas kommunbidrag från fast till löpande pris 

 Tilläggsbudget antagen av kommunfullmäktige i december 

 Övriga kommunbidragsjusteringar under hösten 2021 såsom kompensation för 

lärarnas löneavtal, kompensation ur kapitalkostnadsreserv, omklassificering av 

regeringens äldreomsorgssatsning samt förändringar av de generella statsbidrag 

som är riktade till speciell verksamhet. 

 Justering av låneskuld till följd av lägre investeringsnivå för kommunen och 

lägre upplåningsbehov för företagen  

 De finansiella kostnaderna och intäkterna har korrigerats för effekterna av 

förändrad låneskuld  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-10 om en preliminär låneram på 5 043 mkr för 

kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för 2022. Till följd av 

lägre upplåningsbehov för både kommunen och företagen kan låneramen sänkas till 

4 517 mkr. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-26 § 15 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-30 

Flerårsplan 2022-2024 med sammanställd budget 2022 

Bilaga 1 Kommunstyrelsens styrkort 

Bilaga 2 Barn- och utbildningsnämndens styrkort 

Bilaga 3 Socialnämndens styrkort 

Bilaga 4 Samhällsbyggnadsnämndens styrkort 

Bilaga 5 Kultur- och fritidsnämndens styrkort 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att upphäva 4:e att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2021-06-10 § 127, 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 28 
 

att upphäva 11:e att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2021-06-10 § 127, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en låneram på 4 517 mkr 

för kommunen, kommunens bolag och stiftelser för år 2022, 

att godkänna investeringssammanställningen om 806 mkr för 2022, 911 mkr för 2023 

samt 1 101 mkr för 2024, 

att godkänna Flerårsplan 2022-2024 med sammanställd budget 2022.  

Deltar ej i beslut. 

Sverigedemokraternas, Miljöpartiets, Vänsterpartiets, Uddevallapartiets och 

Kristdemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr KS 2021/00733 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns begäran om 
beställning av övningsområde vid Uddevalla nya brandstation, 
Halla Stenbacken 1:89 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har inkommit med begäran om 

projektgenomförande av ett övningsområde för räddningstjänsten på fastigheten Halla-

Stenbacken 1:89, dvs inom samma område där den nya brandstationen ska byggas. 

Räddningstjänstens behov av övningsytor och byggnader är ett enklare lektionshus, 

övningshus, klippgård och ytor för övriga övningar, bland annat körövningar. 

Lektionshuset föreslås omfatta ca 120 kvm och övningshuset minst två våningar om 

totalt ca 200 kvm. En enkel förstudie, kalkyl och skisser över området och byggnader 

har tagits fram som närmare beskriver behov och förslag. Kalkylen visar på en 

investering om 32,6 mkr. Förbundet beskriver att det finns flera fördelar med den 

föreslagna lokaliseringen, bl.a. att närheten mellan stationen och övningsområdet gör att 

personal i förbundet kan bedriva övning under ordinarie arbetstid och fordon som 

används i utbildningen är redo vid utryckning. Investeringen föreslås finansieras inom 

ramen för kommunens befintliga investeringsbudget. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-26 § 16 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-03.  

Räddningstjänstförbundets Mitt Bohuslän, protokoll 2021-12-02 § 30.  

Enkel förstudie nytt övningsområde. Kalkyl.  

Skisser övningsområde. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att starta projektgenomförande avseende 

övningsområde för räddningstjänsten på fastigheten Halla-Stenbacken 1:89,  

att övningsområdet ska finansieras inom ramen för kommunens befintliga 

investeringsbudget.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 Dnr KS 2021/00677 

Besvarande av revisionsrapport om förstudie avseende 
styrdokument  

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har låtit utföra förstudie av de styrande dokumenten i 

kommunens författningssamling. Rapporten visar i stora drag på att 

kommunledningskontorets arbete med författningssamlingen följer riktlinjerna för 

densamma antagna av kommunfullmäktige 2020. En risk har dock identifierats och 

kommunledningskontoret ämnar därför vidta åtgärder för att hantera risken.  

 

Kommunledningskontoret föreslår att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-

12-22 som svar på rapporten. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-26 § 17 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-22 

Förstudie avseende styrande dokument 

Följebrev till kommunstyrelsen avseende styrande dokument 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 Dnr KS 2022/00073 

Avsägelse från Anders Andersson (SD) för uppdraget som 
ledamot i vänortskommittén  

Sammanfattning 

Anders Andersson (SD) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget 

som ledamot i vänortsortkommittén. Kommunfullmäktige har att behandla avsägelsen 

och förrätta fyllnadsval. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2022-01-19 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) nominerar John Alexandersson (SD) till ny ledamot i 

vänortskommittén och Krzysztof Swiniarski (SD) till ny ersättare efter John 

Alexandersson (SD). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen, 

 

att välja John Alexandersson (SD) till ny ledamot i vänortskommittén till och med 

2022. 

 

att välja Krzysztof Swiniarski (SD) till ersättare i vänortskommittén till och med 2022. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32 Dnr KS 2022/00085 

Avsägelse från Claes Dahlgren (L) för uppdraget som ledamot i 
barn och utbildningsnämnden samt kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Claes Dahlgren (L) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige och i barn och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige 

har att behandla avsägelsen, förrätta fyllnadsval samt hemställa hos länsstyrelsen om ny 

sammanräkning. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2022-01-31 

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L) nominerar Carl-Gustav Gustafsson (L) till ny ledamot i barn 

och utbildningsnämnden och Thomas Hesselroth (L) till ny ersättare efter Carl-Gustav 

Gustafsson (L). 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen, 

 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning, 

 

att välja Carl-Gustaf Gustavsson (L) till ledamot i barn och utbildningsnämnden till och 

med 2022, 

 

att välja Thomas Hesselroth (L) till ersättare i barn och utbildningsnämnden till och 

med 2022. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Dnr KS 2022/00089 

Avsägelse från Monica Bang Lindberg (L) för uppdraget som 
andre vice ordförande i kultur och fritidsnämnden 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr KS 2022/00093 

Avsägelse från Kenneth Engelbrektsson (S) för uppdraget som 
andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35 Dnr KS 2022/00097 

Avsägelse från Kristina Lindh (C) för uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kristina Lindh (C) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige. Ärendet togs inte upp i tillkännagivandet av 

fullmäktiges sammanträde varför ärendet tas upp som ett extra ärende. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2022-02-01 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet, 

 

att godkänna avsägelsen, 

 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 Dnr KS 2022/00001 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga förteckning för anmälningsärenden daterad 2022-01-03 till handlingarna.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr KS 2022/00069 

Medborgarförslag om att satsa på ungdomsidrott, slopa 
hallhyra osv 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 Dnr KS 2022/00062 

Medborgarförslag om att införa stadsbussar till och från Utby 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr KS 2022/00048 

Medborgarförslag från Katharina Garcia Blüme om laddplatser 
för elbilar i de norra delarna av Uddevalla 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 40 Dnr KS 2022/00099 

Medborgarförslag från Katarina Karlsson om att tillåta 
parkering på kulturskolans parkering under helger för 
kommunanställda 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet efter remiss till 

socialnämnden och kultur och fritidsnämnden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 41 Dnr KS 2022/00100 

Medborgarförslag från Kent Cederholm om att öka 
trafiksäkerheten vid Ica i Ljungskile 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 
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Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-09 §
27

 

Röst
Nedsättning av taxor och avgifter år 2022 avseende livsmedel, hygienisk verksamhet, alkohol och
markupplåtelse med anledning av Covid-19
 
Ja för att avgöra ärendet idag, nej för att återremittera det i enlighet med Jaana Järvitalos (V) yrkande.

Resultat
2 Mikael Staxäng (M) Ja
3 Roger Ekeroos (M) Ja
6 Niklas Moe (M) Ja
8 Jens Borgland (M) Ja
9 Camilla Josefsson (M) Ja
10 Elving Andersson (C) Ja
11 Camilla Johansson (C) Ja
13 Marie Pettersson (C) Ja
14 Rolf Jonsson (L) Ja
15 Roger Johansson (L) Ja
18 Christina Nilsson (KD) Ja
19 David Sahlsten (KD) Ja
20 Karin Johansson (KD) Ja
21 Jerker Lundin (KD) Ja
22 Anna-Lena Heydar (S) Ja
25 Stefan Skoglund (S) Ja
26 Annelie Högberg (S) Ja
29 Sonny Persson (S) Ja
30 Louise Åsenfors (S) Ja
31 Susanne Grönvall (S) Ja
32 Susanne Börjesson (S) Ja
33 Carina Åström (S) Ja
34 Tommy Strand (S) Ja
36 Robert Wendel (S) Ja
37 Veronica Vendel (S) Ja
45 Martin Pettersson (SD) Ja
46 Rolf Carlson (SD) Ja
48 Thommy Carlin (SD) Ja
49 Stefan Eliasson (SD) Ja
50 Marjut Laine (SD) Ja
51 Krzysztof Swiniarski (SD) Ja
52 John Alexandersson (SD) Ja
53 Mattias Forseng (SD) Ja
56 Merja Henning (UP) Ja
57 Bjarne Rehnberg (UP) Ja
58 Caroline Henriksson (UP) Ja
59 Kent Andreasson (UP) Ja
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60 Majvor Abdon (UP) Ja
61 Lars Olsson (UP) Ja
202 Fredrik Södersten (M) Ja
205 Swen Stålros (M) Ja
208 Monica Bang Lindberg (L) Ja
213 Margareta Wendel (S) Ja
214 Catharina Hernod (S) Ja
215 Catarina Brorsson (S) Ja
218 Per-Arne Andersson (S) Ja
224 Andreas Svensson (SD) Ja
232 Richard Bergström (UP) Ja
38 David Höglund Velasquez (V) Nej
39 Jaana Järvitalo (V) Nej
40 Kerstin Joelsson-Wallsby (V) Nej
41 Ilir Kastrati (V) Nej
12 Torsten Torstensson (-) Avstår
42 Jarmo Uusitalo (MP) Avstår
43 Lars Eide Andersson (MP) Avstår
44 Ann-Marie Viblom (MP) Avstår
216 Yngve Andersson (S) Ja*
 
*Yngve Andersson (S) avgav inte sin röst via kommunfullmäktiges omröstningssystem på grund av tekniska
problem under sammanträdet. Yngve Andersson (S) har i efterhand förklarat att hans mening var att rösta ja.
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