
  
Utses att justera Louise Åsenfors, Christina Nilsson 
Justeringens plats och tid Stadshuset, 2021-06-14 kl. 16:30 Paragrafer §§ 126-156  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Sebastian Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Elving Andersson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Louise Åsenfors 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Christina Nilsson 

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunfullmäktige 2021-06-10 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2021-06-14 
Anslaget tas ner 2021-07-06 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10  
 

 
Sammanträde Kommunfullmäktige  
Plats och tid Hedegärde/videomöte, kl. 09:00-18:35 med ajourneringar  

kl. 10:10-10:30, 11:55-12:45, 15:05-15:25, 17:32-17:42 
  
Ledamöter Elving Andersson (C), Ordförande, ej § 133 p.g.a. jäv 

Mikael Staxäng (M) § 126-127 exkl. beslut i § 127, deltar på distans 

Roger Ekeroos (M), deltar på distans 

Ingela Ruthner (M), deltar på distans 

Niklas Moe (M), deltar på distans 

Gösta Dahlberg (M), deltar på distans 

Jens Borgland (M), deltar på distans 

Camilla Josefsson (M), deltar på distans 

Camilla Johansson (C), deltar på distans 

Torsten Torstensson (-), deltar på distans 

Rolf Jonsson (L), deltar på distans 

Maria Johansson (L) §§ 126-127 exkl. beslut i § 127, deltar på distans 

Claes Dahlgren (L), deltar på distans 

Christina Nilsson (KD), 2:e vice ordförande, ej § 133 p.g.a. jäv 

David Sahlsten (KD), deltar på distans 

Karin Johansson (KD), deltar på distans 

Anna-Lena Heydar (S), deltar på distans 

Ingemar Samuelsson (S), deltar på distans 

Paula Berger (S), § 126-127, deltar på distans 

Stefan Skoglund (S), deltar på distans 

Annelie Högberg (S), deltar på distans 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kenneth Engelbrektsson (S), deltar på distans 

Sonny Persson (S), deltar på distans 

Louise Åsenfors (S), 1:e vice ordförande, tjänstgörande ordförande § 133 

Susanne Grönvall (S), deltar på distans 

Susanne Börjesson (S), deltar på distans 

Marie-Louise Ekberg (S), deltar på distans 

Tommy Strand (S), deltar på distans 

Veronica Vendel (S), deltar på distans 

David Höglund Velasquez (V), deltar på distans 

Jaana Järvitalo (V), deltar på distans 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V), deltar på distans 

Jarmo Uusitalo (MP), deltar på distans 

Lars Eide Andersson (MP), deltar på distans 

Ann-Marie Viblom (MP), deltar på distans 

Martin Pettersson (SD), deltar på distans 

Rolf Carlson (SD), deltar på distans 

Stefan Eliasson (SD), deltar på distans 

Krzysztof Swiniarski (SD), deltar på distans 

John Alexandersson (SD), deltar på distans 

Mattias Forseng (SD), deltar på distans 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), deltar på distans 

Christer Hasslebäck (UP), deltar på distans 

Merja Henning (UP), deltar på distans 

Bjarne Rehnberg (UP), deltar på distans 

Caroline Henriksson (UP), deltar på distans 

Kent Andreasson (UP), deltar på distans 

Majvor Abdon (UP), deltar på distans 

Lars Olsson (UP), deltar på distans 

Jerker Lundin (KD), deltar på distans 

 
Tjänstgörande ersättare Fredrik Södersten (M) för Carin Ramneskär (M), deltar på distans 

Henrik Sundström (M) för Johanna Ramneskär (M), deltar på distans 

Swen Stålros (M) för Mikael Staxäng (M) från och med del av § 127 

inkl. beslut, deltar på distans 

Marie Pettersson (C) för Stig Olsson (C) från och med del av § 127 inkl. 

beslut, deltar på distans 

Monica Bang Lindberg (L) för Roger Johansson (L), deltar på distans 

Katarina Torstensson för Maria Johansson från och med del av § 127 

inkl. beslut, deltar på distans 

Margareta Wendel (S) för Robert Wendel (S), deltar på distans 

Jan-Olof Andersson (S) för Cecilia Sandberg (S), deltar på distans 

Catharina Hernod (S) för Carina Åström (S), deltar på distans 

Lars Olof Laxrot (V) för Ilir Kastrati § 126-127 exkl. beslut i § 127, 

deltar på distans 

Andreas Svensson (SD) för Rose-Marie Antonsson (SD), deltar på 

distans 

Anders Andersson (SD) för Marjut Laine (SD), deltar på distans 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Ole Borch (MP) för Anne-Marie Viblom del av § 127 exkl. beslut, deltar 

på distans. 

Dorota Hjoberg Carlson (SD) för Thommy Carlin (SD) 

Catarina Brorsson (S) för Paula Berger (S) från och med § 128 

 

Swen Stålros (M)   
Ersättare Katarina Torstensson (L) 

Anibal Rojas Jorquera (KD), inkommer kl. 16:16 

Catarina Brorsson (S) 

Yngve Andersson (S), utgår kl. 17:32 

Anna-Karin Palm (S), inkommer kl. 11:30, utgår kl. 14:10 

Per-Arne Andersson (S) 

Ole Borch (MP) 

 
Övriga Tomas Amlöv (KD), kommunrevisionens ordförande 

Kajsa Jansson, administratör 

Ylva West, pristagare, § 128 

Simone Olofsson, pristagare, § 128 

Åsa Noord, pristagare, § 128 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 126 Dnr KS 303472  

Förändring av föredragningslistan 

Sammanfattning 

Ordförande meddelar att prisutdelningen av Folkhälsopriset framflyttas till kl. 13:00. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa föredragningslistan med ovan nämnd förändring. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 127 Dnr KS 2021/00306  

Kommunens 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.   

  

Förslaget till flerårsplan 2022-2024 som här presenteras baseras på oförändrad 

skattesats om 22,16 kronor.  

 

Effekterna kommer att konkretiseras i nämndernas internbudget under hösten.  

 

Christer Hasslebäck (UP), David Sahlsten (KD), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Jaana 

Järvitalo (V), Jarmo Uusitalo (MP), Ingemar Samuelsson (S), John Alexandersson (SD), 

Susanne Grönvall (S), Ann-Marie Viblom (MP), Monica Bang Lindberg (L), Paula 

Berger (S), Roger Ekeroos (M), Majvor Abdon (UP), Niklas Moe (M), Torsten 

Torstensson (-), Henrik Sundström (M), Jerker Lundin (KD), Karin Johansson (KD), 

Christina Nilsson (KD), Lars Eide Andersson (MP), Stefan Skoglund (S),  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts.  § 127  
 

Camilla Josefsson (M), Camilla Johansson (C), Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Kent 

Andreasson (UP) yttrar sig i ärendet 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-26 § 131 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-18.Förslag till Flerårsplan 2022-

2024 med budget 2022. 

Budgetförslag från Sverigedemokraterna. 

Budgetförslag från Uddevallapartiet. 

Budgetförslag från Kristdemokraterna. 

Budgetförslag från Vänsterpartiet. 

Budgetförslag från Miljöpartiet.  

Yrkanden 

Camilla Johansson (C), Camilla Josefsson (M), Annelie Högberg (S), Stefan Skoglund 

(S), Ingemar Samuelsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Martin Pettersson (SD): Bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. 

 

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till Uddevallapartiets budgetförslag. 

 

David Sahlsten (KD): Bifall till Kristdemokraternas budgetförslag. 

 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Jaana Järvitalo (V): Bifall till Vänsterpartiets 

budgetförslag. 

 

Jarmo Uusitalo (MP): Tillägg till kommunstyrelsens förslag enligt följande: de tankar 

om ett hållbart och människovänligt samhälle som utgör grunden för Miljöpartiets 

budgetmotion ska utgöra vägledning för Uddevalla kommuns framtida arbete inom 

berörda områden. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Camilla Johanssons (C) m.fl yrkande, Martin 

Pettersson (SD) yrkande, David Sahlsten (KD) yrkande, Christer Hasslebäcks (UP) 

yrkande, Kerstin Joelsson-Wallsbys (V) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige 

bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordförande ställer därefter proposition på Jarmo Uusitalo (MP) tilläggsyrkande och 

finner kommunfullmäktige avslå detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att fastställa skattesatsen för år 2022 till 22,16 kronor,  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 127 

att fastställa budget för år 2022 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse samt nämnder på totalt 3 673,0 mkr,  

 

att fastställa flerårsplan för åren 2023-2024 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 

3 670,2 mkr respektive 3 680,8 mkr,    

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram 

på 5 043 mkr för kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för år 

2022, 

att de finansiella målen för 2022-2024 fastställs i enlighet med kommunfullmäktiges 

styrkort 2020-2022,  

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

lönereserven besluta om kompensation till nämndernas kommunbidrag för pris- och 

löneökningar samt eventuella mindre justeringar av kommunbidragen i övrigt,  

 

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om avsatta medel för ökade kapitalkostnader 

för investeringar som blir färdigställda under 2022, 

att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar som redovisas, 

att fastställa internräntan för år 2022 till 1,0 %, 

att nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inklusive internbudget för år 

2022 senast under november månad 2021,  

att godkänna investeringssammanställningen om 656 mkr för 2022, 856 mkr för 2023 

samt 1 101 mkr för 2024, 

att investeringar med projektstart 2022 och 2023 får påbörjas, under förutsättning att 

det finns en behovsanalys samt en framtagen förstudiekalkyl för profil- och 

expansionsinvesteringar, 

att vid väsentliga ekonomiska (10 %) eller verksamhetsmässiga förändringar av 

förutsättningarna för en investering ska en ny prövning ske av kommunfullmäktige. 

Reservation 

Sverigedemokraternas, Uddevallapartiets, Miljöpartiets och Kristdemokraternas 

ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

 

Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet 

och Jarmo Uusitalos (MP) tilläggsyrkande. 

 

Torsten Torstensson (-) reserverar sig mot beslutet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 128 Dnr KS 2021/00044  

Utdelning av Uddevalla kommuns Folkhälsopris 2021 

Sammanfattning 

Hälsopolitiska rådets ordförande Camilla Johansson (C) delar ut årets Folkhälsopris till 

Fröken Folkes fik och Hitta ut och läser upp Hälsopolitiska rådets motiveringar som 

lyder enligt nedan. 

 

Fröken Folkes fik 

Äldre personers och riskgruppers sociala sammanhang och möjlighet till umgänge har 

varit mycket begränsade under coronapandemin, detta har lett till social isolering och 

ofrivillig ensamhet. Fröken Folkes Fik har genom sin speciellt coronaanpassade lokal, 

kunnat erbjuda en mötesplats där äldre och riskgrupper kunnat mötas och fika i en 

coronasäker miljö. Verksamheten har varit mycket uppskattad och utgjort ett 

meningsfullt sammanhang som förebyggt ohälsa hos en målgrupp som riskerat 

ensamhet och ohälsa till följd av pandemin. 

 

Hitta ut 

Hitta ut I tider med begränsade möjligheter till sociala sammanhang och fysisk aktivitet 

har ”Hitta ut” varit en rolig och hälsobefrämjande skattjakt för invånare i alla åldrar i 

hela kommunen. ”Hitta ut” har inspirerat många som inte varit så vana att vistas i 

naturen eller att orientera, till att verkligen ”hitta ut” och upptäcka vår fina närmiljö. 

Det har betytt mycket för vår hälsa att kunna träffas och samtidigt få motion och frisk 

luft 

 

Simone Olofsson och Åsa Noord från Fröken Folkes fik samt Ylva West från Hitta ut 

tackar för priset. 
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§ 129 Dnr KS 2019/00772  

Kultur och fritidsnämndens avrapportering av uppdrag från 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2019-2021 två uppdrag rörande 

bebyggelsen på Källdal. Kultur och fritidsnämnden skulle dels tillsammans med barn 

och utbildningsnämnden ta fram en plan gällande gemensamt bibliotek och 

skolbibliotek i Källdal, dels ta fram en plan för fritidsgård och idrottshall i Källdal.  

  

Kultur och fritidsförvaltningen anställde en projektledare för att arbeta ihop kultur och 

fritids verksamheter och organisering i huset samt för att samverka med andra aktörer 

inom källdalsprojektet för att hitta resurseffektiva sätt att använda lokalerna, både för att 

de ska nyttjas så stor del av dygnet som möjligt och för att identifiera goda 

samverkansytor mellan skola, föreningsliv och kultur och fritids verksamheter. 

  

Kultur och fritids nya mötesplats i Källdalhuset kallas Rampen. Rampen är en 

tvärprofessionell verksamhet och inrymmer lokaler för fritidsgård, bibliotek, idrottshall, 

musikrum, danssal, café samt en liten scen. Utöver de grunduppdrag som vilar på den 

öppna fritidsverksamheten och folkbiblioteken, syftar Rampens verksamhet till att 

utforma innehåll och utbud i nära samverkan med Rampens besökare. Under fredag och 

lördag den 4 och 5 september 2020 invigdes verksamheten. Sedan öppningen har fler än 

5 500 personer besökt Rampen. Uppdragen att ta fram en plan för bibliotek och 

skolbibliotek, samt för fritidsgård och idrottshall i Källdal är därmed avslutade.  

  

Uppdragen behandlades vid uppsiktspliktsmöte 2020-10-05. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-26 § 132 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-20.Kultur- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-17.Kultur och fritidsnämndens protokoll 

2021-01-14 § 10. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna kultur- och fritidsnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 att tillsammans med barn och utbildning ta 

fram en plan gällande gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal, 

  

att godkänna kultur- och fritidsnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 att ta fram en plan för fritidsgård och 

idrottshall i Källdal.  
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2021-06-10 
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§ 130 Dnr KS 2021/00302  

Kollektivtrafikplan för Uddevalla 

Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Västtrafik och kommunen tagit fram en 

målbild för kollektivtrafikens utveckling i Uddevalla. Fokus för kollektivtrafikplanen är 

hur stadsbusstrafiken och kopplingarna till den regionala trafiken behöver utvecklas 

fram till år 2030. Kvalitetsmålen för resenären är ofta, enkelt, snabbt och tydligt – 

faktorer som prioriteras högt av invånarna. 

  

Med en kollektivtrafikplan skapas en gemensam målbild för kollektivtrafikens utveck-

ling i centralorten Uddevalla. Syftet är att skapa förutsättningar för ett ökat resande inte 

bara med kollektivtrafik utan för alla hållbara transportmedel, vilket måste ske i 

samverkan med en samhällsplanering som stödjer detta. Tidsperspektivet är långt för att 

parterna ska känna trygghet i att ha en långsiktig gemensam plan som grund för arbetet 

med att utveckla det hållbara resandet. Planen ger bland annat Västtrafik vägledning för 

stadstrafikens utveckling, fordonsinvesteringar och investeringar i infrastruktur. För 

kommunen är planen en vägledning för en samhällsplanering som bidrar till ökat 

hållbart resande. 

  

Åtgärder som genomförs i linje med kollektivtrafikplanen betyder förbättrade restider i 

fler och viktiga relationer – staden binds samman och bidrar till en större arbets-

marknadsregion. Kollektivtrafiken förväntas också bättre motsvara framtida behov och 

underlätta vardagslivets behov av resor för arbete och fritid. Fler resmöjligheter gör att 

antalet vardags- och helgresor ökar. Gång- och cykeltrafik väntas öka och klimat-

påverkan minskar genom satsningar på elektrifiering. Planen stödjer den stads- och 

befolkningsutveckling som kommunen planerar för.  

  

Kollektivtrafikplanens ambitioner ska säkerställas genom en handlingsplan och genom 

årlig regelbunden uppföljning. Uddevalla har lägst andel kollektivtrafik-, gång- och 

cykelresor av pendlingsnaven i Västra Götalandsregionen, vilket innebär att en kraftig 

ökning av antalet hållbara resor måste ske för att kommunen ska bidra till målen i trafik-

försörjningsprogrammet och en hållbar stads- och befolkningsutveckling. Resande-

utvecklingen behöver vara kraftigare än befolkningsökningen. Tidpunkten för kollektiv-

trafikplanens framtagande har försvårats av den pågående pandemin vilken medfört 

stora negativa effekter på resandet. De kvantitativa målen för kollektivtrafikens resande-

utveckling har därför anpassats till att i första hand återta de resandenivåer som gällde 

före pandemin. 

   

Kollektivtrafikplaner finns nu i alla regionens större städer, de s.k. pendlingsnaven och 

tillväxtmotorerna i Västra Götalandsregionen. Uppdragsgivare och politisk styrgrupp är 

stadstrafikforum i Uddevalla, som är ett samverkansorgan mellan Västra 

Götalandsregionen, Västtrafik och kommunen. Kollektivtrafikplanen har 

remissbehandlats i kommunens nämnder under hösten 2020 (KS 2020-12-16). 

Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland beräknas ta ställning till kollektivtrafikplanen 

för Uddevalla i juni 2021.  
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forts § 130 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-26 § 133 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-04.  

Kollektivtrafikplan för Uddevalla. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta kollektivtrafikplan för Uddevalla, 

  

att Uddevalla kommun uppmanar Västtrafik i kommande upphandling att redan nu 

skynda på övergången till fossilfria fordon inför målet att VGR skall vara fossilfritt 

2030.  
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Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 131 Dnr KS 2021/00212  

Riktlinjer för parkering och parkeringstal vid nybyggnation 

Sammanfattning 

Riktlinjer för parkering med parkeringstal beskriver hur parkeringsfrågor kan bidra till 

att nå de mål om trafikens utveckling som bl.a. identifierats i kommunens trafik- och 

parkeringsstrategi (2018). Riktlinjerna utgör en planeringsgrund för parkeringsfrågor i 

hela kommunen. Parkeringstal reglerar antalet parkeringar som en exploatör ska 

iordningsställa vid nybyggnation av bostäder och verksamhetslokaler.   

  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-03-18 att för sin del anta förslaget om nya 

riktlinjer för parkering med parkeringstal för Uddevalla kommun, men vill frångå 

riktlinjernas förslag om en reduktion av minimitalet för parkering om 20 % för att 

möjliggöra exploatering med färre parkeringsplatser. Nämnden beslutade därför om 

egna minimikrav för parkering kopplat till boende i flerbostadshus.  

  

De nya riktlinjerna för parkering tillåter, oavsett miniminivån för parkeringstalen, en 

flexibel tillämpning kopplat till mobilitetsåtgärder som exploatörer kan vidta. 

Exploatörer får därmed möjlighet att genom åtgärder som påverkar bilinnehavet också 

sänka kravet på antalet parkeringsplatser. Denna möjlighet sker alltid med utgångspunkt 

i de enskilda förhållandena för varje detaljplan och i dialog mellan kommunen och 

exploatören och regleras dels i bygglov, dels genom det s.k. exploateringsavtalet.  

Exploatörer som vill medverka till en sådan utveckling bör uppmuntras, då sådana 

åtgärder ligger helt i linje med kommunens önskade utveckling mot större hållbarhet i 

samhällsutvecklingen. Riktlinjerna för parkering kan bli en bra vägledning och 

ytterligare ett användbart verktyg för en hållbar samhällsutveckling.   

 

Martin Pettersson (SD), Christer Hasslebäck (UP), Henrik Sundström (M), Jerker 

Lundin (KD), John Alexandersson (SD), Torsten Torstensson (-), Kerstin Joelsson-

Wallsby (V), Kent Andreasson (UP) och Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-26 § 134 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-04. 

Riktlinjer för parkering med parkeringstal Uddevalla kommun. 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-02-22. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-18. 

Parkeringsnorm för Uddevalla kommun, KF 1994-04-12. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD), Jerker Lundin (KD), John Alexandersson (SD), Torsten 

Torstensson (-) och Christer Hasslebäck (UP): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 

 

Henrik Sundström (M) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 131 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslag på detsamma 

och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsen förslag. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att  fastställa parkeringstalen avseende boende i flerfamiljshus till minst  

7,5 per 1 000 m2 BTA avseende zon 1,  

10,35 per 1 000 m2 BTA avseende zon 2 och  

12,5 per 1 000 m2 BTA avseende zon 3  

allt exklusive parkeringstal för besökande och  

  

att  i övrigt anta förslaget till riktlinjer för parkering med parkeringstal för Uddevalla 

kommun samt 

  

att  upphäva parkeringsnorm för Uddevalla kommun antagen av kommunfullmäktige 

1994-04-12 (UaFS 8/1994). 

Reservation 

Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet 

med följande motivering. 

 

Biltillverkarna har inlett en omställning till fossilfria bränslen. Inom en tidsperiod av 5 

till 10 år bedöms marknadsutbudet öka mångdubbelt. Detta med anledning av att det 

utanför centrala Stockholm och Göteborg fortsatt kommer att finnas ett reellt behov av 

bilen som fortskaffningsmedel. Då en elbil tar lika mycket plats att parkera som en 

bensindriven bil anser vi att en sänkning av antalet parkeringsplatser med hela 30 

procent endast kommer att resultera i att vi bygger in problem i vår samhällsplanering. 

 

Torsten Torstensson (-) reserverar sig mot beslutet och ansluter sig till 

Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas motivering 

 

Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig med följande motivering. 

 

Uddevallapartiets grundvärdering är att utgå från medborgarnas behov och de skall 

styra. Man skall inte besluta om så låga parkeringstal vid nybyggnation att man puttar 

över p-problem på kommunens gatuparkeringar. Den utredning som ligger till grund 

för förslaget är både föråldrad och inte uppdaterad efter Uddevallas behov. Det saknas 

hänsyn till ny teknik, när det gäller bland annat elbilar / elladdare på p-platser. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 132 Dnr KS 2021/00269  

Antagande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, 
Rotvik 1:9 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har föreslagit att fastigheten Rotvik 1:9 ska bli ett nytt 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten.  

 

Området består av en fastighet som i dagsläget har enskilt vatten och 

avloppslösningar. Genom att förse fastigheterna med förbindelsepunkt för kommunalt 

VA tryggas fastighetens vattenförsörjning. Antagande av verksamhetsområdet krävs för 

att berörda fastigheter ska bli avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmänna vattentjänster 

(2006:412). 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-26 § 135 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-27. 

Protokoll, Uddevalla Vatten, 2021-04-15. 

Västvatten AB:s tjänsteskrivelse med karta och fastighetsförteckning. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för fastigheten Rotvik 1:9 

enligt bilagd karta. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 133 Dnr KS 2021/00245  

Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning 

Tolkförmedling Väst har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 

2020. Enligt förbundsordningen ska respektive medlemskommuns fullmäktige besluta 

om godkännande av årsredovisningen och ansvarspröva direktionens ledamöter. Av 

årsredovisningen framgår att förbundet under 2020 utförde cirka 316 000 uppdrag vilket 

är 24 000 uppdrag färre än budgeterat. Det lägre utfallet är relaterat till pandemin och 

dess påverkan på kundernas verksamheter och därmed deras tolkbehov. De mest 

efterfrågade språken var arabiska och somaliska. Resultatet för 2020 blev drygt 3,4 mkr 

att jämföra med budgeterat nollresultat. 

  

Revisorerna bedömer att räkenskaperna är rättvisande, att den interna kontrollen varit 

tillräcklig och att resultatet är förenligt med de mål som direktionen uppställt. 

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för direktionens ledamöter. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-26 § 136. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-13. 

Direktionens protokoll 2021-03-26. 

Tjänsteutlåtande, förbundsdirektören 2021-03-26. 

Revisionsberättelse med bilaga.Internkontrollrapport. 

Årsredovisning Tolkförmedling Väst 2020. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja direktionen och samt de enskilda 

ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020, 

  

att godkänna årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst.    

 

Jäv 
Elving Andersson (C), Christina Nilsson (KD) och Stefan Skoglund (S) anmäler jäv och 

deltar inte i ärendets handläggning. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 134 Dnr KS 2021/00265  

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän medlemsavgift 2022 
med plan 2023-2024 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän äskar i beslut 2021-03-30, §6, om 

medlemsavgift för 2022. Begäran omfattar totalt 82 245 tkr, varav 74 301 tkr avser den 

löpande verksamheten och 7 944 tkr avser pensionskostnader. Uddevalla kommuns 

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

Uddevalla kommuns andel av medlemsavgiften är 52 761 tkr inklusive 

pensionskostnader. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-26 § 137 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-21. 

Tjänsteskrivelse från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 2021-04-15. 

Protokoll från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 2021-03-30 § 6. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns budget för 2022 om 82 245 tkr, 

  

att godkänna att Uddevalla kommuns medlemsavgift för 2022 för driftskostnader 

uppgår till 47 665 tkr och för pensionskostnader uppgår till 5 096 tkr samt kostnaden för 

pensionsavsättning uppgår till 738 tkr. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 135 Dnr KS 2021/00273  

Miljöredovisning 2020 

Sammanfattning 

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

internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001 från att tidigare varit 

EMAS-registrerad. Kommunen är sedan april 2018 certifierad enligt senaste versionen 

av ISO 14001. Enligt beslut ska avrapportering från ledningens genomgång 

(kommunstyrelsens presidium samt kommundirektören) för miljöledningssystemet ske 

till kommunstyrelsen.  

  

Den 23 april 2021 genomförde kommunstyrelsens presidium ledningens genomgång 

och uppföljning av miljöarbetet 2020. Genomgången syftar till att utvärdera om 

miljöledningssystemet är ändamålsenligt och att miljöprestandaden har förbättrats. 

Intern miljörevision har genomfört under 2020 med några förslag på åtgärder. Extern 

miljörevision har genomförts under 2020 med slutsatsen att miljöledningssystemet är 

fortsatt effektivt och kraven i ISO 14001 bedöms vara väl implementerade. Inga 

avvikelser noterades. 

  

Miljöredovisning för verksamhetsåret 2020 visar på både positiv och negativ trend inom 

några miljöområden som till största delen rör kommunens interna miljöarbete. Förslag 

på förbättringar har tagits fram. Bland annat att i första hand tanka biodiesel i 

kommunens egna dieselfordon. 

  

Miljöledningssystemet är enligt ledningens genomgång ändamålsenligt och bidrar till 

ständiga förbättringar 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-26 § 138 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-27. 

Ledningens genomgång av ISO 14001.  

Bilaga 1 Miljöpolicy för Uddevalla kommun. 

Bilaga 2 Rapport intern miljörevision 2020. 

Bilaga 3 Revisionsrapport Uddevalla kommun 2020-12-10. 

Bilaga 4 Miljöredovisning 2020. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att utveckla koncernens arbete med hållbar utveckling, 

  

att godkänna Miljöredovisning för 2020.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 136 Dnr KS 2021/00214  

Begäran från samhällsbyggnad om förnyat 
igångsättningsbeslut utifrån reviderad budget för 
översvämningsskydd 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat underlag till kommunens budgetdialog för 

perioden 2022-2024. I underlaglaget redovisas utöver nämndens behov för perioden 

också resultatet av en fördjupad förstudie av översvämningsskyddet i Uddevalla. 

Förstudien visar på att investering i översvämningsskydd uppgår till 1 miljard kronor, 

vilket innebär att tidigare igångsättningsbeslut behöver förnyas på grund av 

kostnadsökningen. 

  

Kommunens ordinarie budgetprocess innebär att ett förslag till drift- och 

investeringsbudget för perioden beräknas fattas av kommunfullmäktige i juni 2021, 

vilket innebär att begäran behöver tas med i det kommande budgetförslaget 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-26 § 139 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-05. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2021-03-18 § 135. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-09. 

Underlag till budgetdialog 2022–2024, samhällsbyggnadsnämnden. 

Bilaga 1: Sammanställning av resursbehov 2022-2024.  

Bilaga 2: Konsekvensbeskrivning av besparingar. 

Bilaga 3: Investeringar 2022–2031. 

Bilaga 4: Omvärldsanalys. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att investeringsbudget och igångsättningsbeslut hanteras i ordinarie budgetprocess. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 137 Dnr KS 2021/00268  

Ökning av Uddevalla Vatten AB:s investeringsbudget 2021  

Sammanfattning 

Uddevalla vatten ABs investeringsplan för 2021 behöver justeras på grund av 

förändrade tidplaner för genomförande av flera investeringsprojekt samt att beslut har 

tagits om tillkommande projekt efter att den nuvarande budget fastställdes. Detta 

medför att investeringsbudgeten för reinvesteringar inklusive viss utbyggnad för 2021 

behöver utökas från 83 mkr till 102 mkr. 

  

I Uddevalla kommuns Finanspolicy Bilaga A för 2021 uppgår Uddevalla Vatten AB:s 

checkkredit till 701 mkr och behöver utökas i motsvarande omfattning, till 720 mkr. 

  

Den ökade investeringsutgiften innebär att driftbudgeten ökas med cirka 0,5%, vilket 

finansieras av VA-kollektivets taxor och avgifter. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-26 § 140 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-28. 

Uddevalla Vatten AB:s tjänsteskrivelse 2021-04-15. 

Protokoll nr 2 från Uddevalla Vatten AB:s styrelsemöte 2021-04-15. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att utöka Uddevalla Vatten AB:s investeringsbudget för reinvesteringar 2021 till  

102 mkr. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 138 Dnr KS 2021/00275  

Förslag på nytt vägnamn för del av Utby Soldattorp 1:2 m.fl. 
inom detaljplan HE 123  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om nytt vägnamn i Utby. 

  

I detaljplan för del av Utby Soldattorp 1:2 m.fl. HE 123 avstyckades 7 tomter för 

bostadsändamål under 2020. Namnberedningsgruppen anser att det är lämpligt att den 

nya vägen till tomterna får ett nytt vägnamn. Belägenhetsadress är viktigt för 

räddningstjänst, ambulans och besökare. Kommunens namnberedning föreslår att 

områdets lokalväg ges namnet Soldattorpsvägen. Samråd har skett med berörd 

fastighetsägare samt hembygdsförening. Samtliga tillstyrker förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-26 § 141 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-04-15 § 207. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-23. 

Översiktskarta 2021-03-23. 

Karta 2021-03-23. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att fastställa vägnamnet Soldattorpsvägen för lokalgatan inom detaljplan HE 123. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 139 Dnr KS 2021/00279  

Antagande av nya riktlinjer för ärendehantering samt 
upphävande av nu gällande 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för ärendehantering 

i Uddevalla kommun. Arbetet har initierats som en del av pågående upphandling av nytt 

dokument- och ärendehanteringssystem med syftet att säkerställa att kommande system 

kommer stödja kommunens ärendehanteringsprocess. 

 

Kommunens nuvarande riktlinjer antogs 2016 men kommunledningskontoret bedömer 

idag att dokumentet inte uppfyller antagna kriterier för att vara riktlinjer som disponeras 

av kommunfullmäktige eftersom de i stora delar är detaljerade arbetsrutiner för 

kommunens anställda. Föreliggande förslag till riktlinjer har ett mer övergripande 

perspektiv och nu gällande riktlinjer föreslås bli en handbok som framledes beslutas och 

revideras av kommundirektören. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-26 § 142 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-27.Förslag till nya riktlinjer för 

ärendehantering i Uddevalla kommun. Nu gällande riktlinjer för en gemensam 

ärendehanteringsprocess i Uddevalla kommun. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att upphäva nu gällande riktlinjer, 

  

att anta förslaget till nya riktlinjer för ärendehantering i Uddevalla kommun.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 140 Dnr KS 2021/00244  

Svar från kommunstyrelsen och överförmyndaren på 
revisionsrapport grundläggande granskning 2020 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en grundläggande granskning. 

Granskningens syfte var att ge revisorerna underlag inför ansvarsprövningen genom att 

översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god 

revisionssed.  

  

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak 

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

kommunfullmäktige bestämt. Revisorerna noterar att kommunstyrelsen har en 

begränsad måluppfyllelse i arbetet med de egna antagna måtten. Bedömningen är vidare 

att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt ett tillräckligt arbete med 

intern kontroll i enlighet med riktlinjerna. 

  

Kommunstyrelsen har enligt revisorernas bedömning inte säkerställt en tillräcklig 

uppföljning och rapportering. Detta då kommunstyrelsen inte rapporterat väsentliga 

sakförhållanden i form av ett juridiskt utlåtande till kommunfullmäktige inför beslut om 

Uddevalla Omnibus förvärv av Lysekils Busstrafik. Revisorerna rekommenderar 

kommunstyrelsen att se över dess rutiner för beredning av ärenden i syfte att säkerställa 

att väsentlig information kommer kommunfullmäktige till del inför beslut. Revisorerna 

önskar svar på vilka åtgärder som styrelsen ämnar vidta med anledning av detta. 

Revisorerna noterar även att överförmyndaren inte utarbetat riskanalys till grund för 

internkontrollplanen och lämnar därför en rekommendation kring detta. 

  

Kommunledningskontoret noterar, vilket också framgår av revisorernas granskning, att 

företrädare för samtliga partier i kommunstyrelsen har fått ta del av utlåtandet. Vidare 

refererades det till rapporten under den debatt i kommunfullmäktige som föregick 

beslutet. 

  

Beslutsunderlaget till kommunfullmäktiges beslut om Uddevalla Omnibus förvärv av 

Lysekils Busstrafik kunde varit tydligare om att förvärvet kunde komma att medföra 

verksamhet som inte var i överensstämmelse med då gällande bolagsordning och 

ägardirektiv. 

  

Uddevalla kommun har en mycket väl beskriven ärendehanteringsprocess, framför allt 

genom den av kommunfullmäktige antagna (nu under revidering) handboken för 

ärendehantering. Kommunledningskontorets uppfattning är att 

ärendehanteringsprocessen är väl fungerande och att det inte krävs några åtgärder med 

anledning av revisorernas rekommendation. 

  

Överförmyndaren har i internkontrollarbetet för 2021 utarbetat riskanalys och lämnar 

detta som svar på rekommendationen. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts § 140 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-26 § 143 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-17. 

Överförmyndarens beslut 2021-04-16 med tillhörande bilagor. 

Revisionsrapport grundläggande granskning med följebrev. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna kommunstyrelsens och överförmyndarens respektive svar på 

revisionsrapporten.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 141 Dnr KS 2021/00298  

Valdistriktsförändringar i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Enligt vallagen 4 kap 17§ ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 

röstberättigade. Eftersom Uddevalla kommun har valdistrikt som omfattar både fler än 

2000 och färre än 1000 röstberättigade har en översyn gjorts av kommunens valdistrikt.  

  

Valdistrikten har sin grund i kyrkans församlingsgränser och distrikten beskrivs omfatta 

fastigheter med följande traktnamn. Den nya indelningen frångår principen med 

församlingsgränser, fastigheter och traktnamn och utgår i stället ifrån kommunens 

statistikområden, så kallade nyckelkodsområden (NYK), som kommunen är indelad i.  

  

Med nyckelkodsområdena anses det vara enklare att förstå var gränserna går för 

respektive valdistrikt och lättare att göra framtida förändringar. Nyckelkodsområden 

används för att ta fram statistik och bör därför inte delas. Antal röstberättigade per 

nyckelkodsområde är beräknad efter befolkningsprognosen för år 2023 och omfattar 

personer som är 18 år och äldre.  

  

Länsstyrelsen fastställer valdistriktsindelning på förslag från kommunfullmäktige.  

  

Valnämnden beslutade den 10 maj 2021 att föreslå kommunfullmäktige godkänna 

föreliggande förslag på valdistriktsindelning för Uddevalla kommun.  

 

Fredrik Södersten (M) yttrar sig i ärendet. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-26 § 144 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-03. 

Valnämndens protokoll 2021-05-10 § 2. 

Valkansliets tjänsteskrivelse 2021-04-22. 

Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun, 2021-04-26. 

Karta över valdistrikt Uddevalla kommun, 2020-05-28.  

Karta över valdistrikt Uddevalla centrum, 2020-05-28.  

Karta över valdistrikt Herrestad, 2020-05-28.  

Karta över valdistrikt Ljungskile, 2020-05-28.  

Förändring indelning av valdistrikt, 2021-04-22.  

Valdistriktsindelning i Uddevalla kommun, fastställd av Länsstyrelsen 1990-11-29 och 

senast ändrad 2017-09-09. 

Yrkanden 

Fredrik Södersten (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 141 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att valdistriktsindelning i Uddevalla kommun, fastställd av Länsstyrelsen 1990-11-29 

och senast ändrad 2017-09-09, upphör, 

  

att godkänna indelning av kommunens valdistrikt i enligt med Valdistriktsförändringar 

Uddevalla kommun med tillhörande kartor över valdistrikt i Uddevalla kommun, 

Uddevalla centrum, Herrestad och Ljungskile daterade 2020-05-28, samt   

  

att hemställa hos Länsstyrelsen om ändring av valdistrikt i Uddevalla kommun enligt 

föreliggande förslag.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 142 Dnr KS 2021/00307  

Delårsrapport april 2021, Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

I delårsrapport tom april 2021 redovisar kommunen en helårsprognos med ett resultat på 

+124 mkr. Budget för helåret är ett resultat på +34 mkr, alltså en budgetavvikelse med 

+90 mkr.  

  

Verksamheten under perioden är fortsatt påverkad av den rådande Coronapandemin 

vilket ger en osäkerhet i resultat och prognos. I nuvarande prognos redovisar nämnderna 

en total avvikelse med -40,6 mkr då ett flertal nämnder och styrelser har negativa 

avvikelser. Kommunstyrelsens redovisar en avvikelse på -4,8 mkr, barn- och 

utbildningsnämnden -14,0 mkr, samhällsbyggnadsnämnden -16,0 mkr och kultur och 

fritidsnämnden -7,6 mkr. Socialnämndens redovisar en positiv avvikelse på +15,0 mkr 

medan kommunfullmäktige och valnämnden i stort sett ligger på budgeterat resultat. 

Centrala medel ger en samlad budgetavvikelse på 164,8 mkr främst beroende på bättre 

skatteintäkter än budgeterat och medel som ej behövt fördelas.  

  

Vid avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning, bestämd till 1 % av nämnds 

kommunbidrag eller 20 % av kommunens budgeterade resultat ska nämnden informera 

kommunstyrelsen om detta med redovisning av åtgärder. Undantag med anledning av 

pågående pandemi finns beslutat genom ”tillfälliga riktlinjer för ekonomistyrning i 

Uddevalla kommun” och omfattar verksamhet inom flera nämnder och styrelser.  

  

Effekter av pandemin har påverkat verksamheten ekonomiskt samtidigt som åtgärder 

från staten ger viss kompensation, i vissa fall direkt till nämnden i andra fall centralt till 

kommunen. Helårsprognosen för kommunen som helhet ger ett positivt resultat. För 

nämnderna är stora delar av underskottet sådant som är undantagna åtgärder utifrån de 

beslutade tillfälliga riktlinjerna för ekonomistyrning. Det innebär att kravet på 

åtgärdsplan enligt ordinarie riktlinjer för ekonomistyrning inte är aktuellt. Avvikelserna 

i respektive nämnds rapportering föranleder inte heller krav på ytterligare åtgärder 

utöver de som redan har vidtagits eller beslutas i respektive nämnd.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-26 § 145 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-20. 

Uddevalla kommuns delårsrapport april 2021. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna delårsrapporten.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 143 Dnr KS 2021/00118  

Översyn av bolagsdokumenten i Uddevalla Utvecklings ABs 
koncern, uppdrag från kommunfullmäktige  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 (§ 2) att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 

bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Översynen ska ha fokus på 

UUAB:s uppdrag i koncernen, redaktionella uppdateringar och andra omständigheter 

som framstår som motiverade. Med anledning av uppdraget har en översyn av 

bolagsdokumenten gjorts av kommunledningskontoret. Bolagsordningar och specifikt 

ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Buss AB har inte ingått i 

översynen eftersom kommunfullmäktige fattade beslut om aktuell lydelse i dessa 

bolagsdokument (2020-11-11, § 252-254).  

  

De redaktionella ändringar som nu görs bör i ett senare skede kompletteras med en mer 

omfattande översyn av bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter 

dagens förutsättningar och behov. 

De nu förslagna revideringar i bolagsdokumenten har på delegation godkänts av 

ordförande, vice ordförande och verkställande direktören i UUAB i förening. Följande 

ändringar föreslås. 

  

Bolagspolicy 

Revidering och uppdatering av laghänvisningar. Förtydligande angående UUAB:s 

ändamål och uppdrag. Texten i avsnitt 2.2.8. är redigerad eftersom uppföljningsdialoger 

idag sker på annat sätt och årliga uppsiktspliktsmöten inte längre genomförs med de 

kommunala bolagen  

  

Generellt ägardirektiv för Uddevalla kommuns direkt och indirekt helägda bolag 

Revidering och uppdateringar av laghänvisningar. Hänvisningen till Uddevalla Energi 

AB i avsnitt A är borttagen eftersom bolaget inte längre är delägare av något bolag som 

till annan del ägs av bolag ägda av andra kommuner. 

  
Bolagsordning Uddevalla Utvecklings AB 

Revidering och uppdatering av laghänvisningar. Ett förtydligande har skett angående 

UUAB:s ändamål och uppdrag. 

  

Specifikt ägardirektiv Uddevalla Utvecklings AB 

Revidering och uppdatering av laghänvisningar. Nytt dotterbolag till Uddevalla 

Omnibus AB är tillagt och skrivningar om EnergiFokus Trollhättan och Uddevalla AB 

har lyfts ut eftersom det företaget inte finns längre inom bolagskoncernen. I texten har 

gjorts ett förtydligande angående UUAB:s ändamål och uppdrag. 

  

Bolagsordning Uddevalla Energi AB 

Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts: § 143 

Bolagsordning Bohusgas AB 

Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 

  

Bolagsordning Uddevalla Energi Elnät AB 

Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 

  

Bolagsordning Uddevalla Energi Värme AB 

Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 

  

Bolagsordning Uddevalla Kraft AB 

Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 

  
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Energi AB och dotterbolag 

Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 

Tagit bort skrivningar om Energifokus i Trollhättan och Uddevalla AB eftersom det 

dotterbolaget inte längre finns inom energikoncernen. 

  

Bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB 

Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 

  

Bolagsordning för Swanfalk Shipping AB 

Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 

  

Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Hamnterminal AB och dotterbolaget Swanfalk 

Shipping AB 

Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 

  

Bolagsordning för Uddevalla Turism AB 

Revidering och uppdatering av laghänvisningar. 

  

Ändring eller tillägg av text är i beslutsunderlagen markerade med rött. Borttagen text är 

överstruken. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-26 § 146 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-29, KS 2021/00118. 

Förslag till revideringar av Bolagspolicy. 

Förslag till revideringar av Generellt ägardirektiv. 

Förslag till revideringar av bolagsordning och specifika ägardirektiv för UUAB. 

Förslag till revideringar av bolagsordningar och specifika ägardirektiv för Uddevalla 

Energi AB med dotterbolag. 

Förslag till revideringar av bolagsordningar och specifika ägardirektiv för Uddevalla 

Hamnterminal AB och Swanfalk Shipping AB. 

Förslag till revidering av bolagsordning och specifikt ägardirektiv för Uddevalla Turism  

Delegationsbeslut, UUAB, 2021-04-29. 

Protokoll från UUAB:s styrelsemöte, 2021-04-13, § 18. 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-02-10, § 2.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 143 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att fastställa föreslagna ändringar i Uddevalla kommuns Bolagspolicy fastställd, 

151014, § 248, 

  

att fastställa föreslagna ändringar i Uddevalla kommuns Generella ägardirektiv 

fastställda 151014, § 248, 

  

 att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordning och specifika ägardirektiv för 

Uddevalla Utvecklings AB fastställda 930112, § 4 och 151014, § 248, 

  

att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordningar för Uddevalla Energi AB, 

Bohusgas AB, Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla 

Kraft AB samt det specifika ägardirektiv för dessa bolag fastställda 921208, § 312, 

120111, § 9, 080910, § 248 samt 000314, § 47, 

  

att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordningar för Uddevalla Hamnterminal AB 

och Swanfalk Shipping AB, tidigare fastställda 120111, §§ 10-11 samt det specifika 

ägardirektivet för dessa bolag fastställt 151014, § 248, 

  

att fastställa föreslagna ändringar för bolagsordning och specifika ägardirektiv för 

Uddevalla Turism AB fastställda 040908, § 151 respektive 170510, § 139, samt  

  

att de redaktionella ändringar som nu görs, under 2021 kompletteras med en mer 

omfattande översyn av bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter 

dagens förutsättningar och behov.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 144 Dnr KS 2021/00277  

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, kommunstyrelsens ansvar för överenskommelse med 
idéburen sektor 

Sammanfattning 

ÖK Idé är en överenskommelse mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor som 

antogs av kommunfullmäktige 2017. ÖK Idés grundläggande mål och syfte är att 

kommunen tillsammans med den idéburna sektorn ska arbeta för bättre välfärd, rikare 

fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla.  

  

Kommunstyrelsen har varit ansvarig för ÖK idé och bland annat tillsatt en så kallad 

styrgrupp bestående av arbetsmarknads- och integrationsutskottets presidium. 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet har tidigare uttalat ett behov av att tydligare 

stadfästa kommunstyrelsens ansvar för ÖK idé, dess styrning och samverkansformer. 

Styrgruppen har därför lämnat ett förslag om tillägg i reglementet för kommunstyrelsen 

innebärande att det i kommunstyrelsens styrfunktion ska ingå att leda och samordna 

Överenskommelsen mellan kommunen och Idéburen sektor, ÖK Idé och för varje 

mandatperiod utse en politisk styrgrupp för densamma. 

  

I ett annat ärende finns förslag till kommunstyrelsen att anta bestämmelser som 

tydliggör organisationen kring ÖK idé samt beslutsnivåer och handläggningsordning 

avseende initiativ om idéburna offentliga partnerskap (IOP). I förslaget ingår bl.a. att 

facknämnderna ska ges rätt att besluta då finansiering sker inom nämndens ekonomiska 

ram. Det finns emellertid ett fullmäktigebeslut som anger att kommunstyrelsen ska 

besluta i alla ärendet som innebär ingående av IOP. Ett upphävande av detta beslut är 

därför en förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna anta bestämmelserna. Det 

föreslås också att kommunfullmäktige tydliggör kommunstyrelsens mandat att närmare 

reglera beslutsgången kring IOP.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-26 § 147 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2021-05-04 § 37 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-27.Utdrag ur reglemente för 

kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-08 § 19. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att göra följande tillägg i reglemente för kommunstyrelsen, sidan 7 § 2: 

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda och samordna bl.a.  

  

1. Överenskommelsen mellan kommunen och Idéburen sektor, ÖK Idé och 

för varje mandatperiod utse en politisk styrgrupp för densamma,  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 144 
 

att överlåta till kommunstyrelsen att närmare reglera beslutsnivåer och 

handläggningsordning för idéburna offentliga partnerskap (IOP), 

  

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2020-01-08 § 19 att kommunstyrelsen ska 

besluta i samtliga ärenden som innebär ingående av idéburna offentliga partnerskap 

(IOP). 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 145 Dnr KS 2021/00174  

Politiska uppdrag integration 2021-2022, bilaga till Plan 
integration 2030 

Sammanfattning 

2020-12-09 antog kommunfullmäktige i Uddevalla kommun det långsiktiga och 

strategiska dokumentet ”Plan Integration 2030”. Planen är vägledande i arbetet för 

integration och innehåller en övergripande målbild, med strategiska ställningstaganden 

inom tre utpekade verksamhetsområden. Den övergripande målbilden är att förbättra 

integrationen genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa 

hedersrelaterat våld och förtryck.  

  

Vid varje ny mandatperiod ska en uppdragsbilaga tas fram, som beskriver hur 

kommunens nämnder och kommunala stiftelser och bolag, bidrar till att förbättra 

integrationen genom antagna politiska uppdrag. Den här första bilagan gäller för 

perioden 2021–2022 och innehåller sammanlagt 24 olika antagna uppdrag. Sex uppdrag 

inom området ”Boende och Trygghet”, 11 uppdrag inom området ”Arbete och Studier”, 

samt sju uppdrag inom området ”Demokrati”.  

  

Varje delår kommer uppdragen kopplade till Plan Integration 2030 att följas upp i 

VUV-IT (kommunens IT-stöd för styrning och ledning), samt redovisas i respektive 

nämnds delårsredovisning. Uppdragen kommer även att redovisas varje delår i 

uppföljningen av kommunfullmäktiges styrkort. Denna uppdragsbilaga gäller fram tills 

att en ny bilaga är antagen för perioden 2023 – 2026. Kostnader tas med först i nästa 

mandatperiods bilaga.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-26 § 159 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2021-05-04 § 36 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-27. 

Uppdragsbilagan Politiska uppdrag integration 2021–2022. 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-03-31 §84. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-17 

Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2021-03-25 §37. 

Beskrivning av uppdrag – Barn och utbildningsnämndens uppdrag integration. 

Socialnämndens protokollsutdrag 2021-03-17 §47. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-09. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-03-18 §137. 

Samhällsbyggnadsnämndens politiska uppdrag integration.  

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2021-04-07 §77. 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-03-29. 

Bostadsstiftelsen Uddevallahems politiska uppdrag integration 2021-03-29. 

HSBs Stiftelsen Jakobsbergs uppdrag integration 2021-04-16. 

Uddevalla Energis uppdrag integration 2021-01-28. 

Protokollsutdrag Uddevalla Hamnterminal 2021-04-12. 

Uddevalla Hamnterminals uppdrag integration 2021-03-19. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 145 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna uppdragsbilagan Politiska uppdrag integration 2021–2022.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 146 Dnr KS 2021/00326  

Avsägelse från Stig Marklund (MP) för uppdraget som ersättare 
i kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Stig Marklund (MP) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har att behandla avsägelsen och 

hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2021-05-17 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen, 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 147 Dnr KS 2021/00001  

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

 

2020/476  

Dom från Förvaltningsrätten om överklagan om förvärv av Lysekils Busstrafik AB, mål 

nr 8843-20. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

 

2021/111  

Stina Edvardsson har skickat ett medborgarförslag om digital fritidsgård för barn efter 

skolan. I takt med utvecklingen av Covid-19 pandemin och dess begränsande effekt 

gällande ungas tillgång till fritidsaktiviteter har fritidsgårdarna därför startat upp en 

digital fritidsgård med hjälp av programvaran Discord. Discord är gratis att ladda ner 

och från början avsedd för spelföreningar. Kultur och fritidsnämnden anser 

medborgarförslaget om att utveckla en digital fritidsgård vara besvarat med hänvisning 

till att denna verksamhet redan finns och pågår i fritidsgårdarnas regi. 

 

2020/570  

Ett medborgarförslag inkom om önskan att det ska anläggas en gång- och cykelbana, 

mellan väg 832 och Hogstorps skola, samt ett övergångsställe från gång- och 

cykelbanan till skolområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det 

finns ett behov av att anlägga gång- och cykelbana utmed infartsvägen till Hogstorps 

skola. Infartsvägen bör förses med gatubelysning. I projektet bör en 

hastighetsdämpande passage över infarten till skolans parkering anläggas. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.  

 

2020/541  

Ett medborgarförslag inkom från Fredrik Olsson om att infartsvägen till Hogstorps 

skola behöver byggas om. Idag saknas en säker förbindelse mellan gång- och 

cykelbanan utmed väg 832 och skolans område. Samhällsbyggnadsförvaltningens 

bedömning är att det finns behov av att anlägga gång- och cykelbana utmed 

infartsvägen till Hogstorps skola. Infartsvägen bör förses med gatubelysning. I 

byggnationen bör en hastighetsdämpande passage över infarten till skolans parkering 

ingå. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.  

 

 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 147 
 

2020/379  

Förslagsställaren skriver i medborgarförslaget att söder i Uddevalla växer 

befolkningsmässigt genom bostadsbyggandet på Folkets park och före detta 

Söderskolan. Trafikvolymen på Parkgatan har ökat och många trafikanter håller hög 

hastighet. Förslagsställaren föreslår bland annat; att begreppet huvudled på Parkgatan 

tas bort och att hastigheten på Parkgatan begränsas till 30 km/timme. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att huvudledsbeslutet på Parkgatan inte 

bör upphävas. Vidare bedömer förvaltningen att det inte finns tillräckliga skäl till att 

införa hastighetsbegränsningen 30 km/timme eller att anlägga hastighetsdämpande 

åtgärder på Parkgatan. Den senaste trafikmätningen visar inte på sådana 

hastighetsnivåer. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 

 

2020/244  

Förslagsställaren skriver i medborgarförslaget att Parkgatan bör få sänkt 

hastighetsbegränsning från 50 till 30 km/timme. Lekplatsen, på norra sidan av 

Parkgatan, kommer efter dess upprustning att locka och glädja många barn. Många barn 

som bor på södra sidan av Parkgatan kommer att springa över gatan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att barn inte ska vistas i trafiken utan vuxens 

sällskap. En lägre hastighetsbegränsning på Parkgatan ger inte per automatik en säkrare 

trafikmiljö för barn. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.  

 

2020/259 

Ett medborgarförslag har inkommit om att stänga av Edingsvägen vid Rimnersområdet i 

samband med att området byggs ut till sportcentrum. All trafik till området föreslås gå 

via Västgötavägen och Exercisvägen. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är 

att Edingsvägen tillsammans med Exercisvägen är en mycket viktig länk i stadens 

trafiksystem. En avstängning av Edingsvägen vid Rimnersområdet skulle ge oönskade 

framkomlighetsproblem på väg 44 vid Kurödsmotet. Samhällsbyggnadsnämnden 

beslutar att avslå medborgarförslaget. 

 

2020/225 

Medborgarförslag från Linn Wallén om att åtgärda nedskräpning vid vägsträckan 

Bratterödsmotet-Gustavsberg-Uddevalla. Medborgarförslaget avser nedskräpning längs 

vägsträckan mellan Bratterödsmotet och Gustavsberg. Förslagsställaren föreslår också 

att kommunen ska ta bort flera av de vägfickor som finns utmed sträckan då de ofta 

används som dumpningsplatser. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan tagit bort en 

av dessa vägfickor och kommer på sikt även ta bort den andra som inte används som 

busshållplats. Samhällsbyggnadsförvaltningen har idag regelbunden städning av 

vägdikena längs den aktuella sträckan, en gång under våren och en gång under hösten.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 147 
 

2020/254 

Medborgförslaget är en önskan om att Samhällsbyggnadsförvaltningen ska sätta upp 

papperskorgar vid den kommunala lekplatsen vid Nordostpassagen. Förslagsställaren 

påtalar även att det slängs mycket cigarettfimpar på lekplatsen. Lekplatsen är relativt 

liten, och nyttjas framför allt av de boende i närområdet som kan ta med sig skräpet 

hem. Dessutom tenderar uppsättning av papperskorgar att medföra dumpning av 

hushållssopor, vilket i sin tur kan leda till olägenheter såsom råttor och getingar. I och 

med den nya tobakslagen råder rökförbud på samtliga kommunala lekplatser.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat 

 

2020/666 

Jörgen Olsson skriver i sitt medborgarförslag att befintlig cykelväg slutar innan den når 

ända fram till Unda camping. Utfarten till trafikerad väg är inte trafiksäker för till 

exempel barn som cyklar till badet på campingen. Samhällsbyggnadsförvaltningens 

bedömning är att avsaknaden av gång- och cykelväg på Undavägen, mellan gång- och 

cykelvägens slut i söder och infarten till Unda camping, är en av de brister som finns i 

kommunens gång- och cykelvägnät. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att önskemålet om att förlänga gång- och cykelvägen utmed Undavägens södra del 

beaktas i kommande års prioriteringar av utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i 

Uddevalla kommun, samt att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

 

312877 

2021-05-19 Protokoll extra Bolagsstämma per capsulam Västvatten AB 

 

2021/333 

Frågor från revisionen till kommunstyrelsen om bygglov för nybyggnad av simhall, 

Elseberg 1:48 

 

2021/332 

Frågor från revisionen till kommunstyrelsen angående Insyn i projektmål och ekonomi 

för simhallsprojekt.  

 

312990 

Beslut från Trollhättan Stad om förlängning av vistelseförbud enligt förordningen om 

särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19   

 

2020/766 

Elisabeth Bäckman har lämnat ett medborgarförslag gällande att hon anser att alla lärare 

i årskurs 6-9 på Uddevalla Kommuns skolor ska ta del av 2020 års vinnare av stora 

journalistprisets serie ”Gamers” på P1 Dokumentär samt att alla föräldrar via skolans 

nätverk skall uppmanas att lyssna på hela serien. Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anse medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till att förvaltningen redan 

arbetar med frågan.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 147 
 

2020/788  

Mikael Fjordenheim har inkommit med ett medborgarförslag om personal rapid 

transitbana (PRT) mellan Uddevalla centrum och Torp köpcentrums områden på Torp 

och att det ska finnas stationer på vägen ut till Torp. I vårt län har Västra Götalands-

regionen ansvar för kollektiva persontransporter. Kommunledningskontoret menar 

därför att satsningar på PRT inte ingår i det kommunala uppdraget. Kommunstyrelsen 

beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse 

medborgarförslaget besvarat.    

 

2020/758 

Länsstyrelsens beslut att inte erinra något mot ändringarna i de reviderade lokala 

ordningsföreskrifterna för Uddevalla hamn. 

 

Kommunala rådet för äldre protokoll 2021-05-25  

 

Demokratiberedningens protokoll 2021-05-12 

 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2021-05-25 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 148 Dnr KS 2021/00342  

Motion från Jarmo Uusitalo (MP) om biokol för negativa utsläpp 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 149 Dnr KS 2021/00320  

Medborgarförslag om att göra vägbulor vid Västanvindsvägens 
övergångsställen  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 150 Dnr KS 2021/00313  

Medborgarförslag från Mikael Persson om utryckningsväg för 
räddningstjänsten i Ljungskile 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 151 Dnr KS 2021/00359  

Medborgarförslag om att sätta ut hinder på gångväg mellan 
Solhagavägen och Anfasterödsvägen i Ljungskile  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 152 Dnr KS 2021/00176  

Medborgarförslag (ungdomsförslag) om att ändra 
arbetsordningen i ungdomsfullmäktige 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera ärendet till demokratiberedningen och kommunstyrelsen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 153 Dnr KS 2021/00368  

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 154 Dnr KS 2021/00369  

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning 
(UP) om funktionshinderplan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen och det kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättningar. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 155 Dnr KS 2021/00360  

Avsägelse från Roger Ekeroos (M) för uppdraget som ersättare 
i samhällsbyggnadsnämnden från 2021-08-01 

Sammanfattning 

Roger Ekeroos (M) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som 

ersättare i samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1 augusti 2021. 

Kommunfullmäktige har att behandla avsägelsen och förrätta fyllnadsval. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2021-06-03 

Yrkanden 

Gösta Dahlberg (M) nominerar Swen Stålros (M) till ny ersättare i 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet, 

 

att godkänna avsägelsen från och med 1 augusti 2021 samt 

 

att välja Swen Stålros (M) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden från den 1 augusti 

till och med 2022. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 156 Dnr KS 277064  

Sommarhälsning 

Sammanfattning 

Ordförande Elving Andersson (C) tackar kommunfullmäktige för ett gott samarbete 

under våren och önskar samtliga en skön sommar. 

 

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Christina Nilsson (KD) önskar å 

kommunfullmäktiges vägnar ordförande och hans familj en trevlig sommar. 
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