
  
Utses att justera Marie-Louise Ekberg, Niklas Moe 
Justeringens plats och tid Stadshuset, 2020-04-14 kl. 16:00. Paragrafer §§ 85-114  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Sebastian Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Elving Andersson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Marie-Louise Ekberg 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Niklas Moe 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunfullmäktige 2020-04-08 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2020-04-14 
Anslaget tas ner 2020-05-06 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-04-08  
 

 
Sammanträde Kommunfullmäktige  
Plats och tid Hörsalen, Bohusläns museum, kl.17:30-20:08 med ajournering kl. 18:40-

19:00. 
  
Ledamöter Niklas Moe (M) 

Gösta Dahlberg (M) 

Jens Borgland (M) 

Camilla Josefsson (M) 

Elving Andersson (C), Ordförande 

Torsten Torstensson (C) 

Rolf Jonsson (L) 

Roger Johansson (L) 

Jonas Sandwall (KD) 

Christina Nilsson (KD), 1:e vice ordförande 

Anna-Lena Heydar (S) 

Ingemar Samuelsson (S) 

Stefan Skoglund (S) 

Cecilia Sandberg (S) 

Louise Åsenfors (S), 2:e vice ordförande 

Per-Erik Holmberg (S) 

Marie-Louise Ekberg (S) 

David Höglund Velasquez (V) 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Lars Eide Andersson (MP) 
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Kommunfullmäktige 

 

2020-04-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Martin Pettersson (SD) 

Rose-Marie Antonsson (SD) 

Thommy Carlin (SD) 

Krzysztof Swiniarski (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

Christer Hasslebäck (UP) 

Merja Henning (UP) 

Kent Andreasson (UP) 

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

Catharina Hernod (S) för Paula Berger (S) 

Mattias Forseng (SD) för Rolf Carlson (SD) 

 

  
  
Övriga Christian Persson (S), kommunrevisionens ordförande 

Peter Larsson, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 
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§ 85 Dnr KS 305148  

Inledande ord om sammanträdet 

Sammanfattning 

Ordförande Elving Andersson (C) inleder sammanträdet med att å presidiets vägnar 

tacka gruppledarna för de konstruktiva samtal som har förts den senaste tiden och som 

har möjliggjort att genomföra dagens sammanträde med ett reducerat antal ledamöter. 

Ordförande framhåller vikten av att de demokratiska institutionerna upprätthålls trots 

viruset covid 19:s utbrott. 
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§ 86 Dnr KS 2020/00084  

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen ska kommunernas fullmäktigeförsamlingar anta en 

arbetsordning. Uddevalla kommuns arbetsordning antogs 1993 och har sedan reviderats 

flera gånger. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till revidering av 

kommunfullmäktiges arbetsordning som bygger på diskussioner från de överläggningar 

som kommunfullmäktiges presidium har hållit med gruppledarna för partierna samt 

Sveriges kommuners och regioners (SKR) underlag för lokala bedömningar. I 

kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-02-24 redovisas de föreslagna 

ändringarna.      

Elving Andersson (C) och David Höglund Velasquez (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-24 

Förslag till reviderad arbetsordning  

Yrkanden 

Elving Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring i förslaget till 

arbetsordning, § 26 enligt följande. 

En ledamot som redan hållit ett anförande under en debatt har rätt att få ordet för 

replik med anledning av en efterföljande talares anförande.  En ledamot som inte hållit 

ett anförande under en debatt har rätt att få ordet för replik, om en talare i sitt 

anförande riktar sig direkt till ledamoten. 

 

David Höglund Velasquez (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag och Elving 

Anderssons (C) ändringsyrkande samt följande ändring i avsnittet om 

kommunfullmäktiges demokratiberedning: att kommunfullmäktiges demokratiberedning 

ska bestå av en ledamot från varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med sitt eget 

ändringsyrkande mot David Höglund Velasquez (V) yrkande och finner 

kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag med det egna ändringsyrkandet. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige samt 

  

att arbetsordningen träder i kraft den 1 maj 2020.   
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Forts. § 86 

Reservation 

Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§ 87 Dnr KS 2020/00232  

Deltagande på distans vid fullmäktige- och 
nämndsammanträden samt tillhörande ändring av 
kommunfullmäktiges arbetsordning samt reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder 

Sammanfattning 

Med hänvisning till risk för smittspridning har det efterfrågats möjligheter för 

deltagande på distans vid fullmäktige- och nämndsammanträden från bl.a. 

kommunfullmäktiges ordförande. Kommunledningskontoret avser därför att i denna 

tjänsteskrivelse redogöra för vilka möjligheter kommunallagen ger till detta, samt lämna 

några ytterligare uppgifter i ämnet. För fördjupad information hänvisas till nyutkommet 

PM från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i ämnet.  

  

Kommunallagen tillåter sedan några år deltagande på distans i både nämnder och 

fullmäktige. Ett fullmäktigebeslut krävs dock i båda fallen. Fullmäktiges arbetsordning 

ska reglera i vilken utsträckning deltagande på distans får ske. SKR föreslår att 

motsvarande reglering sker i nämndernas reglemente. 

  

Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 

sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

Kraven för att deltagande på distans ska tillåtas är mycket högt ställda. Det är i nuläget 

inte klarlagt om det finns utrustning i Uddevalla kommun som kan hantera deltagande 

på distans. Tester och eventuella kompletteringar måste ske. Kommunledningskontoret 

bedömer att möjligheten bör användas restriktivt och att det finns ett antal risker. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-25 § 118 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-23.Sveriges Kommuner och 

Regioner, PM ang deltagande på distans och begränsning av antalet deltagare/ledamöter 

vid fullmäktige- och nämndsammanträden med anledning av risk för smittspridning 

2020-03-19 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att en ny paragraf med följande lydelse läggs till i reglemente för kommunstyrelsen och 

övriga nämnder i Uddevalla kommun, avsnittet övergripande bestämmelser:  

  
§ Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 

varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 

sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på  
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Forts. § 87 
 

distans. Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 

distans i styrelsen/ nämnden. 

  

att en ny paragraf med följande lydelse läggs till i kommunfullmäktiges arbetsordning: 

  
§ Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 

på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 

realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 

villkor. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 88 Dnr KS 2020/00132  

Underlag till budgetdialog 2021-2023 för kommunfullmäktige, 
kommunens revisorer, överförmyndaren och vänortskommittén 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har i samråd med respektive verksamhetsområde tagit fram 

ett förslag till underlag inför budgetdialog 2021-2023. I underlaget framgår resultat 

2017-2019, budget för 2020 samt underlag inför kommande planperiod. 

  

I anvisningarna till budgetdialogen föreslås effektiviseringsbehov fördelat på de olika 

nämnderna. Kommunfullmäktige, kommunens revisorer, överförmyndaren och 

vänortskommittén har dock inte fått något utpekat uppdrag om att föreslå 

effektiviseringar för perioden 2021-2023. Eventuella ökade kostnader får hanteras inom 

den totala budgetramen.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-25 § 81 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-05.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna underlaget till budgetdialog 2021-2023.    

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-04-08 
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§ 89 Dnr KS 2020/00194  

Årsredovisning 2019 Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret överlämnar härmed förslag till årsredovisning för 2019. 

Bokslut och årsredovisning har varit föremål för revisorernas granskning. 

Yrkesrevisionens (EY) utkast till granskningsrapport bifogas. 

  

Som bilaga redovisas ”Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2019” vad gäller 

prioriterade områden, mått, uppdrag som givits utifrån flerårsplan och styrande doku-

ment samt de uppdrag som avslutats under året. Bilagan samt nämndernas egna verk-

samhetsberättelser kommer att publiceras på kommunens hemsida Uddevalla.se under 

rubriken Kommun och Politik/Kommunfakta/Ekonomi och budget/Årsredovisning. 

 

Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-25 § 81 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-18 

Förslag till årsredovisning 2019 

Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2019 

Revisionen granskningsrapport för årsbokslut 2019.  

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att fastställa resultat- och balansräkning för kommunen och kommunkoncernen och i 

övrigt godkänna årsredovisningen för 2019 samt 

  

att godkänna uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort för 2019  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 90 Dnr KS 2020/00234  

Revisionsberättelse 2019 för Uddevalla kommun samt fråga om 
ansvarsfrihet för ledamöter i kommunstyrelsen, nämnder och 
beredningar 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges presidium har berett upprättad revisionsberättelse för 2019. 

Mot bakgrund av innehållet i revisionsberättelsen föreslår kommunfullmäktiges 

presidium att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnder och beredningar samt 

enskilda ledamöter i dessa organ.     

 

Kommunrevisionens ordförande Christian Persson (S) föredrar kommunrevisionens 

upprättade revisionsberättelse och revisorernas uttalande i ansvarsfrågan. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse, 2020-03-27 

Revisionsberättelse för 2019 

Redogörelse för revisionen år 2019.     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning till revisionsberättelsen bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 

nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ. 

Jäv 
Berörda ledamöter och ersättare deltar inte i beslut om ansvarsfrihet vad avser det egna 

uppdraget.   
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§ 91 Dnr KS 2019/00942  

Besvarande av revisionsrapport gällande löpande granskning 
2019 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har inkommit med rapport, löpande granskning 2019.  

  

Revisorernas sakkunnigbiträde, EY, har som ett led i granskningen av den finansiella 

redovisningen sammanställt noteringar utifrån granskning av intern kontroll i 

redovisningen under 2019. Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen kan 

förstärkas inom vissa områden.  

  

Granskningsrapporten innehåller rekommendationer avseende bl.a. löneprocess och 

lönehantering, inventering av anläggningstillgångar, behörigheter m.m. i 

ekonomisystemet samt effekter av ny lagstiftning. Kommunledningskontoret har 

upprättat förslag till svar på rekommendationerna.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-25 § 82 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-04. 

Revisionsrapport, löpande granskning 2019. 

Följebrev till revisionsrapport.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna svaret till revisorerna.   
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§ 92 Dnr KS 2020/00096  

Naturminnesmärkande av ek på fastigheten Gustafsberg 1:24 

Sammanfattning 

Inom ”Leaderprojektet Gustafsberg – platsens berättelser”, som är ett samarbetsprojekt 

mellan bland annat Gustafsbergsstiftelsen, näringsliv och kommunen har man kommit 

med önskemål om att en ek på fastigheten Gustavsberg 1:24 ska skyddas som 

naturminne.  

Det är en stor, vacker gammal ek som uppfyller kriterierna för särskilt skyddsvärda träd. 

Den står inom Gustafsbergs naturvårdsområde i anslutning till strandpromenaden som 

går från centrala Uddevalla ut mot Gustafsberg. Den har en omkrets av cirka 575 cm.  

Den aktuella eken är dessutom en av de äldsta ekarna i Uddevalla kommun och 

uppskattas vara mellan 600-700 år.  

Förslaget om beslut till naturminne har remitterats till Gustafsbergstiftelsen, 

samhällsbyggnadsnämnden och Länsstyrelsen i Västra Götaland och samtliga är 

positiva till förslaget.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-25 § 83 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-28 

Remissvar från Gustafsbergsstiftelsen, 2020-02-23 

Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden, 2020-03-02 

Remissvar från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2020-02-19 

Detaljkarta Bilaga 1, karta med skyddszon  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att med stöd av 7 kap 10 § Miljöbalken förklara en ek, med omgivande skyddszon på 

fastigheten Gustafsberg 1:24, enligt markering på bifogad karta, bilaga 1, som 

naturminne. Föreskrifterna omfattar inte befintlig gångväg och tomtmark 

  

att med stöd av 4 § förordningen om områdesskydd Miljöbalken förena beslutet om 

naturminne med följande föreskrifter  

  

• Eken får inte skadas genom avverkning, sågning av grenar eller på annat sätt 

utsättas för åverkan med undantag för utmärkning av naturminnet och 

nödvändig skötsel 

• Det får inte planteras växter, uppföras byggnader eller anordnas upplag som 

tränger eller skuggar eken från solexponering inom skyddszonen för naturminnet 

• Fastighetsägaren (dvs stiftelsen) har rätt att företa nödvändiga skötselåtgärder 

såsom hålla efter sly, beskära grenar och bekämpa stackmyror. Om grenar 

ramlar ner eller beskäring blir nödvändig skall veden i möjligaste mån ligga kvar 

• Det är förbjudet att gräva eller utföra åtgärder som genom kompression skadar 

trädets rötter inom skyddszonen som markerats på bifogad karta, bilaga 1 
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Forts. § 92 
  

att ansvaret för dispenshantering enligt föreskrifterna för detta naturminne samt 

tillsynen läggas på samhällsbyggnadsnämnden och att ansvaret för skötseln läggs på 

Gustafsbergstiftelsen.  
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§ 93 Dnr KS 2020/00013  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte 
avgjorts den 28 februari 2020 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen kap 5 § 35 ska motioner och medborgarförslag beredas så att 

kommunfullmäktige eller nämnd kan fatta beslut i ärendet inom ett år från att ärendet 

väcktes i kommunfullmäktige. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska 

detta anmälas till fullmäktige. 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska alla motioner som inte är 

färdigberedda redovisas för kommunfullmäktige två gånger om året, i april och oktober. 

 

I förteckningar daterade den 2020-02-28 redovisas samtliga motioner som ännu ej har 

avgjorts samt de medborgarförslag som ännu ej har avgjorts och som väcktes för mer än 

ett år sedan i kommunfullmäktige.       

 

Av förteckningarna kan utläsas att det den 28 februari 2020 finns 16 icke avgjorda 

motioner samt 9 medborgarförslag som är äldre än 1 år.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-25 § 84 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-03-02 

Förteckning över motioner, 2020-02-28 

Förteckning över medborgarförslag 2020-02-28  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna redovisningen. 
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§ 94 Dnr KS 2020/00227  

Begäran från Uddevalla Vatten AB om godkännande av 
samverkan med Trollhättan Energi AB om råvattenledning från 
Vänern 

Sammanfattning 

Uddevalla vatten AB har inkommit med utredning om framtida råvattenförsörjning för 

Uddevalla kommun samt förslag om att godkänna att Uddevalla Vatten inleder en 

process med målet att skriva avtal med Trollhättan Energi AB om samfinansiering och 

samförläggning av råvattenledning och intagsledning från Vänern. Ärendet bedöms 

principiellt viktigt då ett positivt beslut dels innebär att lösningen på Uddevallas 

framtida råvattenförsörjning ska vara Vänern, dels att en viss ledningssträckning väljs, 

samt att det avser en på sikt omfattande investering med avsevärda effekter på VA-

taxan. 

  

I utredningen, som delvis baseras på slutsatserna i det pågående arbetet med 

vattenförsörjningsplan, framgår att nuvarande vattenresurser och vattendomar, med 

vissa modifieringar, kan vara tillräckliga för att klara behoven år 2050 men otillräckliga 

för att klara behoven år 2100. Därför har en utredning påbörjats om att hämta råvatten 

från Vänern för att klara det långsiktiga behovet av dricksvatten. Några olika 

ledningssträckningsalternativ har utretts, varav Uddevalla Vatten förordar en sträckning 

som delvis genomförs i samverkan med Trollhättan Energi som redan startat ett arbete 

med nytt vattenverk och intag via Vänern. Alternativet är att Uddevalla projekterar en 

helt egen sträckning. 

  

Föreliggande förslag innebär att Uddevalla Vatten ges rätt att teckna avtal med 

Trollhättan Energi om samprojektering av råvattenledning och sjövattenintag. 

Kostnaden beräknas till 46 mkr som delas mellan parterna. Samtidigt bör delsträcka 

Trollhättan – Uddevalla projekteras för ett komplett beslutsunderlag för hela ledningen. 

Kostnad för detta bedöms till 25 mkr, totalt således knappt 50 mkr. År 2023 beräknas 

beslutsunderlag inför byggande av första etappen vara klart. Om Uddevalla kommun då 

inte väljer att gå vidare är insatta medel förbrukade. 

  

Den totala kostnaden för färdig råvattenledning mellan Vänern och Mariebergsverket 

beräknas till omkring 600 mkr. Detta motsvarar en höjning av VA-taxan med omkring 

10 procent. 

Ställningstagandet motiveras av samordningsfördelar då två kommuner delar på 

kostnaderna. Om Uddevalla kommun skulle välja ett helt eget sträckningsalternativ 

uppstår ett antal osäkerhetsfaktorer. De olika sträckningsförslagen och dess 

konsekvenser beskrivs mer utförligt i utredningen.   

Jens Borgland (M) och Anna-Lena Heydar (S) yttrar sig i ärendet. 
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Forts. § 94 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-25 § 85 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-24. 

Uddevalla Vatten AB, protokoll, styrelsen 2020-03-24. 

Utredning och förslag till framtida råvattenförsörjning för Uddevalla kommun, 

Västvatten AB.  

 

Yrkanden 

Jens Borgland (M) och Anna-Lena Heydar (S): Bifall till förslaget i handlingarna. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna att Uddevalla Vatten AB inleder en process med målet att skriva avtal 

med Trollhättan Energi AB om samfinansiering och samförläggning av råvattenledning 

och intagsledning från Vänern,  

att det färdiga avtalsförslaget ska tillställas kommunfullmäktige för beslut.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-04-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 95 Dnr KS 2020/00154  

Områdesbegränsning av eget boende för asylsökande 

Sammanfattning 

Regeringen har beslutat om begränsningar av asylsökandes möjligheter att bo i eget 

boende. Den nya lagändringen gäller fr.o.m. 1 januari 2020, men Migrationsverket 

börjar tillämpa reglerna fr.o.m. den 1 juli 2020. Migrationsverket håller nu på att 

sammanställa en förteckning över de områden som skall omfattas i dessa 32 kommuner. 

Eftersom Uddevalla är en av de 32 kommuner som berörs, så behöver vi nu fastställa 

vilka av Uddevalla kommuns områden som skall omfattas av lagändringen. 

Migrationsverket vill ha svar gällande områdesindelningen DeSO (Demografiska 

statistikområden). Innan vi skickar in vårt svar till migrationsverket, så skall även 

Länsstyrelsen Västra Götaland få yttra sig om vilka delar som skall omfattas i vår 

regions berörda kommuner; Borås, Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. 

  

När regeringen i mars 2018 gick ut med satsningen ”Sverige ska hålla ihop – 

segregationen ska brytas”, så pekade man ut 32 kommuner som hade områden med 

stora socioekonomiska utmaningar. Områdena med störst utmaningar hade valts ut 

utifrån fyra kriterier som kännetecknar socioekonomisk status.  

Kriterienivåerna var satta till:  

• Förvärvsintensitet högst 60 % 

• Andel långtidsinskrivna arbetslösa (mer än 6 mån) minst 10 % 

• Andel lågutbildade (endast förgymnasial utbildning) minst 28 % 

• Andel som deltar i valet till riksdagen, högst 75 % 

  

DeSO området skall stämma in på minst tre av de fyra kriterierna. Uddevalla har tre 

områden som stämmer in på minst tre av kriterierna och det är Norra Dalaberg, Norra 

Hovhult och Tureborg-Stenbacken.  

Förslaget är därför att det är dessa tre områden som anmäls till Migrationsverket. Det 

innebär att om asylsökande bosätter sig på egen hand i något av dessa tre områden efter 

1 juli 2020, så kommer ingen dagersättning att utgå till dessa personer från 

migrationsverket.   

  

70 % av de asylsökande i Uddevalla är den 1 februari 2020, bosatta på egen hand (105 

av 151). Med stor sannolikhet så bor de flesta av dessa hemma hos släkt eller vänner i 

något av de tre utpekade områdena. Här råder redan stor trångboddhet. Med nya 

lagändringen så kommer troligen antalet egenbosatta asylsökande att minska i 

Uddevalla kommun. På sikt får vi troligen även se en minskning av antalet nyanlända, 

eftersom många av de som beviljats uppehållstillstånd och som vistats i kommunen 

under asyltiden, gärna bor kvar i kommunen efter beviljat uppehållstillstånd.  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-04-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 86 
  

Regeringens områdesurval: 

Kriterier: Förvärvs-

intensitet 

Andel 

långtidsinskrivna 

arbetslösa 

Andel 

lågutbildade 

Valdeltagande 

Områdesurval: Högst 60 %  Minst 10 % Minst 28 % Högst 75 % 

          

1485 C1220 

(Dalaberg 

Norra) 

51 % 22 % 33 % 69,99 % 

1485 C1240 

(Hovhult Norra) 

51 % 25 % 36 % 70,60 % 

1485 C1070 

(Tureborg-

Stenbacken) 

60 % 18 % 20 % 74,85 % 

    

Jonas Sandwall (KD), Martin Pettersson (SD) och David Höglund Velasquez (V) yttrar 

sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-25 § 86 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll 2020-03-11 § 11 

Länsstyrelsens yttrande, 2020-03-09 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-18.  

Yrkanden 

Jonas Sandwall (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Martin Pettersson (SD): Att hela Uddevalla kommun ska tillföras den förteckning som 

Migrationsverket upprättar avseende områden som skall omfattas av begränsning av 

asylsökandes möjlighet att bo i eget boende. 

 

David Höglund Velasquez (V): Att till Migrationsverket inte lämna några namn på 

områden i Uddevalla kommun. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer yrkandena från Jonas Sandwall (KD), Martin Pettersson (SD) och 

David Höglund Velasquez (V) mot varandra och finner kommunfullmäktige bifalla 

Jonas Sandwalls (KD) yrkande. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att till Migrationsverket lämna namnen på Uddevallas tre DeSO områden 1485 C1220 

(Norra Dalaberg), 1485 C1240 (Norra Hovhult) och 1485 C1070 (Tureborg- 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-04-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 86 

 

Stenbacken), till den förteckning som Migrationsverket upprättar över områden som 

skall omfattas av begränsar av asylsökandes möjligheter att bo i eget boende. 

  

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-04-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 96 Dnr KS 2020/00049  

Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av 
privata utförare- svar på återremiss 

Sammanfattning 

I 5 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) anges det att kommunfullmäktige för varje 

mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det anges hur 

fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska 

tillgodoses.  

  

I februari blev det en minoritetsåterremiss på ärendet med hänvisning till att 

”programmet saknar mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privat utförare och 

endast hänvisar till de redan antagna mål och riktlinjer som kommunfullmäktige antagit 

övergripande för hela kommunen vilket inte stämmer med kommunallagens intentioner. 

  

Vi hänvisar som motivering till delar utav kommunens tidigare program med mål och 

inriktningar som tyvärr upphävdes utav kommunfullmäktige utan att ersättas med något 

men återfinns i diariet. 

  

Konkret saknas bla driftsformerna bidragsfinansierad enskild verksamhet, Idéburet 

offentligt partnerskap (IOP), egen regi, anbud samt hur man hanterar om personal vill 

starta eget i några verksamhetsformer vid konkurrensutsättning (avknoppning), 

tjänstledigheter vid övergång till annan huvudman mm. 

  

Man kan också vid omvärldsbevakning se via andra kommuners program att en hel del 

avgöranden saknas. En återremiss och omarbetning utav programmet utifrån tidigare 

erfarenheter försenar inga processer utan snarare förenklar dem.” 

  

”Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare” kommer 

att ersätta ”Program för uppföljning och insyn i Uddevalla kommun 2015-2018”. 

Programmet följer SKRs rapport som behandlar vad programmet ska omfatta och 

innehålla. SKRs rapport förmedlar också förslag och erfarenheter kring hur programmet 

kan följas upp vilket tydligt har konkretiserats i kommunfullmäktiges program.  

  

I återremissen hänvisas det till ”kommunens tidigare program med mål och inriktningar 

som tyvärr upphävdes utav kommunfullmäktige utan att ersättas med något men 

återfinns i diariet”. Programmet som det troligtvis hänvisas till är ”Riktlinjer för hur 

frågor kring konkurrensprövning skall hanteras i Uddevalla kommun” vilket antogs av 

kommunfullmäktige 2004-05-04, reviderades 2007-05-09 och 2008-01-09 för att sedan 

upphävas 2015-11-11. 

 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), Stefan Skoglund (S), Jonas Sandwall (KD) och David 

Höglund Velasquez (V) yttrar sig i ärendet. 

     



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-04-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 96 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-25 § 87 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-09. 

Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare. 

Program för uppföljning och insyn i Uddevalla kommun 2015-2018.  

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), Jonas Sandwall (KD): Bifall till förslaget i 

handlingarna. 

 

Stefan Skoglund (S): Återremiss till kommunstyrelsen med följande motivering: 

 

Återremiss då programmet saknar mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av 

privat utförare och endast hänvisar till de redan antagna mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige antagit övergripande för hela kommunen vilket inte stämmer med 

kommunallagens intentioner. 

 

Vi hänvisar som motivering till delar utav kommunens tidigare program med mål och 

inriktningar som tyvärr upphävdes utav kommunfullmäktige utan att ersättas med något 

men återfinns i diariet. 

 

Konkret saknas bl.a. driftsformerna bidragsfinansierad enskild verksamhet, Idéburet 

offentligt partnerskap (IOP), egen regi, anbud samt hur man hanterar om personal vill 

starta eget i några verksamhetsformer vid konkurrensutsättning (avknoppning), 

tjänstledigheter vid övergång till annan huvudman mm. 

 

Man kan också vid omvärldsbevakning se via andra kommuners program att en hel del 

avgöranden saknas. En återremiss och omarbetning utav programmet utifrån tidigare 

erfarenheter försenar inga processer utan snarare förenklar dem. 

 

David Höglund Velasquez (V): Bifall till Stefan Skoglunds (S) återremissyrkande. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 

finner kommunfullmäktige besluta att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer 

därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige 

bifalla det. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare. 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-04-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 96 

 

Reservation 

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-04-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 97 Dnr KS 2020/00196  

Revidering av grunder för uttagande av avgift m.m. för 
parkering 

Sammanfattning 

Den 2020-01-21 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om fri parkering särskilda dagar. 

I och med beslutet behöver dokumentet Grunder för uttagande av avgift m.m. för 

parkering revideras. Revideringen innebär att det ska vara avgiftsfritt dag före helgdag 

och helgdag på hela Kampenhof V och att flytta den ”lila zonen” som är en 3 timmar 

gratisparkering inom ett område på parkeringen Kampenhof V till parkeringen 

Museigatan. 

  

Kommunledningskontoret föreslår, efter samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, 

att förtydligande görs avseende parkeringen Museigatan då den under säsong fungerar 

som ställplats för husbilar m.m.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-25 § 88 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-12. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-02-20 § 113. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-04. 

Förslag till grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering. 

Parkeringskarta.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta revidering av dokumentet Grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering att 

börja gälla 2020-03-01, 
  
att det ska vara avgiftsfritt dag före helgdag och helgdag på hela parkeringen Kampenhof 

V, 
  

att för parkeringen Museigatan ska gälla 3 timmar avgiftsfritt, förutom under tiden 1 april-

30 september då parkeringen utgör ställplats för husbilar m.m.    

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-04-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 98 Dnr KS 305149  

Information om förslag till förändrad planeringsprocess för 
flerårsplan 2021-2023 med budget 2021 mot bakgrund av 
viruset covid -19:s spridning 

Sammanfattning 

Ordförande Elving Andersson (C) informerar kommunfullmäktige om att 

budgetprocessen kommer förändras under året mot bakgrund av covid-19:s spridning. 

Beslut om flerårsplan och budget kommer senareläggas till hösten för att få ett bättre 

underlag om den ekonomiska situationen. Den förändrade budgetprocessen ska 

tillställas kommunstyrelsen för beslut den 29 april. 

 

Kommunfullmäktiges sammanträde i juni kommer därför inte ta hela dagen i anspråk. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-04-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 99 Dnr KS 2020/00190  

Förslag på nytt namn vid fastigheten Halla-Stenbacken 1:89, 
nya brandstationen, söder om Kurödsmotet och väster om 
Västgötavägen    

Sammanfattning 

I den nya detaljplanen, UA1153, för ny brandstation på Halla-Stenbacken 1:89 är 

avsikten att det ska bildas två nya kvarter. Inom planområdet finns inga kvarter sedan 

tidigare. Området ligger söder om Kurödsmotet vid riksväg 44 samt väster om 

Västgötavägen. I området finns flera vägnamn som påminner om Uddevallas historia 

som regementsstad, till exempel Exercisvägen, Kompanivägen och Soldatvägen. 

  

I samråd med Uddevalla hembygdsförening fick namnberedningen förslag på att det 

norra kvarteret inom detaljplanen skulle heta Baggeby efter Landeriet Baggeby. 

Landeriet fanns redan på tidigt 1700-tal och mangårdsbyggnaden låg mitt i det tänkta 

kvarteret. Byggnaden revs 1968. Namnberedningen anser att det är en god idé att knyta 

an till historien på platsen med detta namn.   

  

För det södra kvarteret har namnberedningen försökt få med anknytning både till den 

blivande brandstationen och Uddevallas historia som regementsstad. Namnberedningen 

tycker därför att Brandsoldaten kan vara ett lämpligt namn.    

 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-25 § 89 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-04. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-02-20 § 94. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-31. 

Karta 

Samrådssvar från Uddevalla Hembygdsförening 2019-08-18.  

Yrkanden 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att fastställa kvartersnamnen Baggeby och Brandsoldaten för de två nya kvarteren inom 

detaljplan UA1153.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-04-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 100 Dnr KS 2020/00209  

Detaljplan för besöksanläggning, bostäder, centrumändamål, 
Kv. Windingsborg 1 m.fl. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för 

Windingsborg 1 m.fl.  

  

Kommunstyrelsen behandlade detaljplanen i juni 2019 och beslutade då att återremittera 

ärendet för fortsatt handläggning. Detaljplanens syfte är att pröva placeringen för 

besöksanläggning, centrumutveckling och bostäder i Uddevalla centrum, föreslagen 

placering är där nuvarande idrotts- och simhall idag ligger och ny detaljplan tillåter 

fortsättningsvis denna verksamhet. Skydds- och varsamhetsbestämmelser för Villan 

Vindingsborg ingår i förslaget, samt bostadskomplement för Kv Walkesborg 33.   

  

Anna-Lena Heydar (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-25 § 90 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-18. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-03-17 § 148. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-02.  

Detaljplan för Widingsborg 1 m.fl, tre alternativ för framtida utveckling, daterad 2020-

02-14. 

Plankarta med bestämmelser, daterad 2017-10-19, rev 2020-03-03. Illustrationskarta, 

daterad 2018-02-16. 

Planbeskrivning, daterad 2017-10-19, rev 2018-11-22.  

Samrådsredogörelse 2018-08-08 och inkomna yttranden.  

Granskningsutlåtande 2018-11-08 och inkomna yttranden.  

Bedömningsmall för planering, bilaga miljöhandbok, rev daterad 2016-11-22. 

Behovsbedömning av miljöbedömning, rev daterad 2016-11-22.  

Geotekniskt PM daterad 2018-06-25.  

Bergteknisk besiktning 2018-01-22.  

Miljöteknisk markmiljöundersökning 2018-02-25. 

Bebyggelseantikvarisk uppsats av Fredrik Olsson 2011.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-08-23, §206.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-11-22, § 317.  

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta den granskade detaljplanen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-04-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 101 Dnr KS 2020/00171  

Antagande av handledning för enskilda avlopp  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta handledning för 

enskilda avlopp i Uddevalla kommun. 

  

2015 antog kommunfullmäktige en VA-strategi för Uddevalla kommun. I VA-strategin 

visas Uddevalla kommuns ställningstaganden för VA-försörjningen samt vad dessa 

innebär för hur arbetet skall bedrivas i kommunen. Hur ställningstagandena ska 

uppfyllas hanteras i olika handlingsplaner; vattenförsörjningsplan för hela kommunen, 

förnyelseplan för allmänt VA, utbyggnadsplan för allmänt VA, handledning för 

enskilda avlopp samt handledning för dagvattenhantering.  

  

En handledning för enskilda avlopp har arbetats fram under hösten 2019. 

Handledningen utgår från kommunfullmäktigeuppdraget ”att ta fram en ny 

avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att skadliga 

ämnen från avloppsslam inte skall spridas på åkermark”. Handledningen är inte 

bindande utan fungerar som en bedömningsgrund för hur enskilda avlopp bör behandlas 

i Uddevalla kommun mot bakgrund av miljöbalkens regelverk samt lokala 

förutsättningar.    

 

Roger Johansson (L) och Torsten Torstensson (C) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-25 § 91 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-10. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-02-20 § 67. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-04. 

Handledning för enskilda avlopp i Uddevalla kommun.  

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Torsten Torstensson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta handledning för enskilda avlopp i Uddevalla kommun att gälla ifrån 2020-06-

01.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-04-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 102 Dnr KS 2020/00191  

Avsiktsförklaring om transportkorridor Skagerack 

Sammanfattning 

Samverkansplattformen för Bohusbanan startade i oktober 2018 utifrån det turistiska 

utvecklingsarbetet Enat Bohuslän. Bohusbanans möjlighet till dubbelspår och att ingå i 

regionens och Trafikverkets planering är minst 20–30 år bort och då tänkt med 

dubbelspår bara till Uddevalla. Regionens nuvarande inledning av transportvägar 

innebär en transportkorridor via E6 och en långtidsplanerad järnvägsutbyggnad via 

Dalsland, ca år 2040. Hamnarnas roll utanför Göteborg är idag inte ens definierat 

regionalt, trots en prognostiserad godsökning på minst 70% inom en tjugoårsperiod. 

Målet med det gemensamma beslutet att genom Enat Bohuslän gemensamt kunna arbeta 

för att skapa förutsättningar för ett dubbelspår till Norge behöver ökad kraft och 

tydlighet i organiserandet.  

 

Nuvarande samverkansplattform behöver därmed övergå i en mer strategiskt formulerat 

arbete. Förslaget till avsiktsförklaring ger också en tydligare och kraftfullare 

intentionsskrivning skild från det turistiska nätverket Enat Bohuslän. 

Samverkansplattformen flyttar därmed fram sin ambition vilket innebär att man blir en 

katalysator för en hållbar ekonomisk utveckling, en förstärkning av regionen Bohuslän-

Östfold och en väsentligt ökad arbetsmarknadsregion. Samverkansplattformens 

organiserande utgår idag från samverkan för Bohusbanan, vilket är nuvarande 

samverkansform 10 kommuner och 5 näringslivsorganisationer. Avsiktsförklaringens 

innehåll är formulerad och fast, någon smärre textuell justering kan uppstå på stormötet 

med de 10 kommunerna, inklusive näringslivsorganisationerna.     

 

Jarmo Uusitalo (MP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-25 § 92 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-04 

Avsiktsförklaring - Transportkorridorer.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att ställa sig bakom avsiktsförklaringen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-04-08 
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§ 103 Dnr KS 2020/00094  

Upphävande av kommunfullmäktiges beslut gällande att 
direktupphandlingar i första hand ska göra med företag som 
har tecknat kollektivavtal  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-09. § 188, att direktupphandling i första hand 

ska göras från företag med tecknade kollektivavtal. Kommunledningskontoret har 

därefter utfärdat en tillämpningsanvisning för direktupphandling innehållandes en 

instruktion om att köp i första hand ska göras från företag med tecknade kollektivavtal 

och att förfrågningsunderlaget (upphandlingsdokumentet) ska innehålla en fråga till 

anbudsgivare om denne har kollektivavtal. 

  

Kommunledningskontoret har kommit till slutsatsen att det inte är tillåtet att kräva att 

leverantören ska vara bunden av ett kollektivavtal. Det betyder att det även vid 

direktupphandlingar är förbjudet att ställa krav på att leverantören ska vara bunden av 

kollektivavtal. Ett sådant krav skulle anses bryta mot flera av de grundläggande 

upphandlingsprinciperna. 

 

Av principen om likabehandling följer att alla leverantörer ska ges samma 

förutsättningar att lämna anbud. Alla leverantörer kan inte ges samma förutsättningar 

om krav ställs på att leverantören ska vara bunden till ett kollektivavtal, då det råder 

föreningsrätt i Sverige. Föreningsrätt innebär att arbetsgivare har rätt att tillhöra en 

arbetsgivarorganisation, men också en rätt att inte tillhöra en sådan. Att vara medlem i 

en arbetsgivarorganisation innebär att leverantören tecknar ett kollektivavtal. 

 

Likaså kan det anses strida mot proportionalitetsprincipen, då kraven och villkoren i 

upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Ett kollektivavtal 

innehåller så mycket mer än vad som kan anses vara rimligt att ställa krav på för att 

kontraktet ska kunna utföras. De åtgärder som den upphandlande myndigheten 

genomför får inte gå utöver vad som är nödvändigt för den aktuella upphandlingen. 

  

Kommunledningskontoret föreslår med anledning av ovanstående att 

kommunfullmäktige fattar beslut om ett nytt förhållningssätt avseende 

direktupphandling på så vis att direktupphandling i första hand ska göras från företag 

som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt 

kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester.    

  

Kommunledningskontoret har utfärdat en tillämpningsanvisning för direktupphandling 

innehållandes en instruktion om att köp i första hand ska göras från företag med 

tecknade kollektivavtal och att förfrågningsunderlaget (upphandlingsdokumentet) ska 

innehålla en fråga till anbudsgivare om denne har kollektivavtal. 

Tillämpningsanvisningen kommer att anpassas efter fullmäktiges ställningstagande i 

ärendet      
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Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V), Stefan Skoglund (S) och 

Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-25 § 93  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-06 

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-09-09 §188 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S) och David Höglund Velasquez (V): Avslag på förslaget i 

handlingarna. 

 

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsen förslag mot Ingemar Samuelssons 

(S) med fleras avslagsyrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-09-09 § 188 

  

att direktupphandling i första hand ska göras från företag som tillämpar arbetsvillkor 

motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, 

arbetstid och semester. Motsvarande gäller eventuella underleverantörer. 

Reservation 

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkanden. 
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§ 104 Dnr KS 2020/00173  

Utökad budget för säkerställande av funktion för nuvarande 
Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 om förutsättningar och placering av ny 

simhall. Beslutet innebär bland annat att placering för ny simhall ska vara 

Rimnersområdet och att investering för ett tillfälligt bad utgår. Kommunfullmäktige gav 

också i uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden att säkerställa funktionen för nuvarande 

Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift.  

  

Kultur och fritidsförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen 

tagit fram en åtgärdsplan för att säkerställa funktionen för nuvarande bad. 

Underhållsbehovet är stort inför fortsatt drift, något som troligen också bidrar till färre 

antal besökare. Åtgärdsplanen belyser teknisk funktion, arbetsmiljö, säkerhet och inte 

minst gästernas trivsel och miljö. Identifierade behov och risker har bedömts, värderats 

och prioriterats. Handlingsplanen innehåller områden som är nödvändiga att åtgärda för 

att säkerställa funktionen och skapa en säker och trivsam miljö under ytterligare fem år.  

Riskanalysen pekar också på vissa händelser som eventuellt kan komma att uppstå, men 

som föreslås hanteras senare om problem uppstår. Föreslagna åtgärder kommer att 

genomföras så att Walkesborgsbadet kan hållas öppet som vanligt.  

  

Det förändrade behovet medför utökade drift- och underhållskostnader med 500 tkr 

årligen för löpande åtgärder. Åtgärdsplanen beskriver även ett visst antal reparationer 

som behöver genomföras omgående samt insatser för att skapa en kundvänligare miljö 

och förbättra trivsel. För 2020 finns ett totalt behov av 2 500 tkr i utökad drift- och 

underhållsbudget och därefter 500 tkr årligen till dess att ny simhall är i drift.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen är fastighetsförvaltare och ansvarar för drift och 

underhåll av Walkesborgsbadet. Budgeten är dock inte anpassad för fortsatt drift. I och 

med beslut om att säkerställa funktionen för nuvarande bad föreslår kultur och 

fritidsförvaltningen att en särskild utökad driftbudget som möter behovet säkerställs för 

fastighetsförvaltaren.  

  

Rolf Jonsson (L) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-25 § 94 

Ekonomiutskottets protokoll 2020-03-16 § 15 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-04  

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2020-02-19 §23 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-01-22.  

Yrkanden 

Rolf Jonsson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna utökat kommunbidrag om 2500 tkr för, drift och underhåll av 

Walkesborgsbadet för 2020, till Samhällsbyggnadsförvaltningen, i egenskap av 

fastighetsförvaltare, 

  

att det utökade kommunbidrag finansieras genom att årets resultat minskas med 

motsvarande belopp samt 

  

att ökade driftskostnader för 2021 och till dess att ny simhall är i drift hanteras i 

ordinarie budgetprocess de kommande åren. 
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§ 105 Dnr KS 2020/00192  

Kommunstyrelsens begäran om ökat kommunbidrag för 2020 
till åtgärder för att minska behovet av försörjningsstöd 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsavdelningen har sökt medel från effektiviseringsfonden med fokus på 

tre områden: subventionerade anställningar, personer i försörjningsstöd som saknar 

arbetsförmåga, samt uppstart med automatisering och digitalisering. Åtgärderna inom 

områdena subventionerade anställningar och rätt försörjning för personer som saknar 

arbetsförmåga passar inte in i effektiviseringsfondens kriterier, samtidigt som det 

föreligger ett stort behov av sänka kommunens kostnader för försörjningsstöd. 

Åtgärderna bedöms vara lämpliga att genomföra inom ramen för 

kommunbidragsfinansierade effektiviseringsinsatser. Båda åtgärderna beräknas på 

under två år. 

  

Åtgärden subventionerade anställningar beräknas att kosta 5,0 mkr under 2020 och 

bedöms kunna minska kostnader för försörjningsstöd med cirka 1,0 mkr per år och 

också övergå till annan försörjning på sikt. Därtill kommer effekter i form av lägre 

anställningskostnader och på sikt också ökat skatteunderlag. 

  

Åtgärden rätt försörjning för klienter som saknar arbetsförmåga beräknas att kosta 1,4 

mkr under 2020 och beräknas att minska kommunens kostnader med drygt 3 mkr per år. 

   

Åtgärderna beskrivs i detalj i arbetsmarknadsavdelningens ansökan till 

effektiviseringsfonden (bilaga).  Ansökan avser att åtgärder genomförs under två år. 

Kostnader för att fortsätta åtgärderna under 2021 hanteras i den ordinarie 

budgetprocessen för 2021. 

  

Jonas Sandwall (KD) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-25 § 95 

Ekonomiutskottets protokoll, 2020-03-16 § 14  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-04  

Arbetsmarknadsavdelningens ansökan effektiviseringsfonden.  

Yrkanden 

Jonas Sandwall (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Martin Pettersson (SD): Ändring av kommunstyrelsens förslag enligt följande: att 

godkänna utökat kommunbidrag för 2020 om 1 400 tkr, till kommunstyrelsen avseende 

arbetsmarknadsavdelningens åtgärder för att minska behovet av försörjningsstöd. 
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Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Martin Petterssons 

(SD) ändringsyrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna utökat kommunbidrag för 2020 om 6 400 tkr, till kommunstyrelsen 

avseende arbetsmarknadsavdelningens åtgärder för att minska behovet av 

försörjningsstöd, 

  

att det utökade kommunbidraget finansieras genom att årets resultat minskas med 

motsvarande belopp. 

  

 

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

Skattesubventionerade anställningar, oavsett namn och subventionsgrad, leder sällan 

till reguljära arbeten utan de leder främst till fler skattesubventionerade anställningar 

och bör därför avskaffas (Detta gäller dock inte subventionerade anställningar som 

riktar sig mot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga). 

Arbetsmarknadsåtgärder av detta slag tenderar att låsa in människor i åtgärder, vilket 

döljer arbetslöshet utan att göra något åt grundproblematiken. Utbildning är en mycket 

bättre investering än artificiella, subventionerade arbeten. Sverigedemokraterna 

avvisar dessutom åtgärder som anvisas baserat på födelseland. 
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§ 106 Dnr KS 2020/00213  

Avsägelse från Elena Tibblin (SD) för samtliga uppdrag i 
kommunen samt fyllnadsval 

Sammanfattning 

Elena Tibblin (SD) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig samtliga 

politiska uppdrag. Kommunfullmäktige har att behandla avsägelsen och förrätta 

fyllnadsval. Avsägelsen avser uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i 

Uddevalla Energi AB med tillhörande dotterbolag samt ledamot i Vänortskommittén. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2020-03-11 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) nominerar följande personer till fyllnadsvalet: 

 

Mattias Forseng (SD) som ny ledamot i Uddevalla Energi AB med tillhörande 

dotterbolag. 

 

Anders Andersson (SD) som ny ledamot i Vänortskommittén. 

 

John Alexandersson (SD) som ny ersättare i Vänortskommittén efter Anders Andersson 

(SD). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja avsägelsen, 

 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny räkning, 

 

att välja Mattias Forseng (SD) till ledamot i Uddevalla Energi AB, Bohusgas AB, 

Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB till och 

med 2022-12-31. 

 

att välja Anders Andersson (SD) till ledamot i Vänortskommittén till och med 2022-12-

31. 

 

att välja John Alexandersson (SD) till ny ersättare i Vänortskommittén till och med 

2022-12-31 efter Anders Andersson (SD). 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-04-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 107 Dnr KS 2020/00001  

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2020 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

  

KS 2018/842 

Det har inkommit medborgförslag från Ulf G Eriksson om att Uddevalla kommun 

behöver ta fram en klimatplan för att minska klimatpåverkan i Uddevalla kommun. 

Fullmäktige beslutade 2019-12-2 att kommunen ska ta fram en energi och klimatplan. I 

och med detta beslut anses medborgarförslaget besvarat.     

  

KS 2019/168 

Ett medborgarförslag från har inkommit från Sigge Westman om flexbussens funktioner 

för elrullstolsbundna medborgare. 

Sigge Westman föreslår att flexlinjens bussar ska handikappanpassas för elrullstolar 

eller att det blir möjligt att för elrullstolsburna att åka med färdtjänsten inom Uddevalla 

tätort till samma kostnad som Flexlinjen.  

Kravet på små smidiga fordon i Flextrafiken kan inte kombineras med möjligheten att 

skapa utrymme för resenärer med t.ex. elrullstolar utan att antalet ordinarie sittplatser 

minskas. Resandekapaciteten i flexlinjen kommer då att minska och färre invånare 

kommer att kunna använda flexlinjen. Kommunledningskontoret bedömer därför att 

detta inte är lämpligt så länge resandemöjligheter med färdtjänstens specialfordon finns.   

Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets 

tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat. 

  

KS 2019/743 

Ulf Larsson inkom i oktober 2019 med medborgarförslag om att renovera det befintliga 

badhuset samt bygga ett nytt badhus vid Rimnershallen.   

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-13 bl.a. att placeringen för ny simhall ska vara 

Rimnersområdet och att funktionen för nuvarande Walkesborgsbadet ska säkerställas 

till dess att ny simhall är i drift. Kommunstyrelsen beslutar 

 att anse medborgarförslaget besvarat.   

    

KS 2018/752 

Det har inkommit ett medborgarförslag från Carl Andersson att alla kommunens 

busshållplatser måste utrustas med en bussficka som är minst en bussbredd djup och en 

busslängd lång. Kommunens trafik- och parkeringsstrategi (2017) pekar ut en önskvärd 

inriktning för kommunens transportsystem. Tillgängligheten ska vara god men 

samtidigt hållbar, vilket innebär att förutsättningarna för att gå och cykla samt resa med 

kollektivtrafiken ska förbättras. Trafiken ska bida till att skapa en mer attraktiv stad som 

är tillgänglig för besökare och som inbjuder till vistelse. De hållbara transportmedlen 

ges därför hög prioritet, vilket kan innebära att prioriteringar måste göras mellan  
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trafikslag och att ett enskilt trafikslag inte kan ha företräde i alla lägen. 

Kollektivtrafikens hållplatser bör således utformas utifrån vad man vill uppnå för 

effekter för stadsrummet, staden som helhet och för trafiken/kollektivtrafiken som en 

del av denna. Möjligheten att anpassa hållplatsens utformning efter stadsrummets och 

trafiksystemets anspråk vid varje specifik hållplats måste därför kvarstå.     

Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets 

tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat.   

  

2019/675 

Ann Marie Lövheden Höög har inkommit med medborgarförslag om att förbjuda tiggeri 

i kommunen. Förslaget motiveras av att tiggeri endast sätter EU-migranterna i 

beroendeställning samt att hemlandet ska ta hand om sina medborgare.  

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till 

kommunfullmäktiges beslut 2019-11-13 § 262. 

 

2019/675 

Ann Marie Lövheden Höög har inkommit med medborgarförslag om att förbjuda tiggeri 

i kommunen. Förslaget motiveras av att tiggeri endast sätter EU-migranterna i 

beroendeställning samt att hemlandet ska ta hand om sina medborgare.  

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till 

kommunfullmäktiges beslut 2019-11-13 § 262. 

 

2018/854 

Per Byding har inkommit medborgarförslag om att utreda möjligheten att bygga den 

nya simhallen i museiparken och därefter, när Walkesborgsbadet är rivet, bygga ett nytt 

stadshus där istället. Kommunledningskontoret arbetar med uppdraget och i detta 

kommer en behovsanalys göras, dvs vilka verksamheter som ska inrymmas och vilka 

ytor och funktioner som behövs. I ett nästa steg sker utredning av lämplig mark 

och/eller lokaler. Det är således för tidigt att ta ställning till lämpligheten av den 

föreslagna placeringen.  Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.   

 

2019/370 

Malin Elbing inkom i april 2019 med medborgarförslag om att göra Gallionens lokaler 

till nytt kulturhus i Uddevalla. Förslaget motiveras bl.a. av att lokalerna har ett bra läge 

och hög tillgänglighet. Kommunfullmäktige har i flerårsplan 2019-2021 givit 

kommunstyrelsen i uppdrag att starta en process för att flytta stadshuset till centrum och 

därvid se på möjligheterna att kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur. 

Kommunledningskontoret arbetar med uppdraget och i detta kommer en behovsanalys 

att göras, dvs vilka verksamheter ska inrymmas och vilka ytor och funktioner som 

behövs. I ett nästa steg sker utredning av lämplig mark och/eller lokaler. Det är således 

för tidigt att ta ställning till lämpligheten av den föreslagna lokalen. Kommunstyrelsen 

beslutar att avslå medborgarförslaget. 
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KS 2019/938 

Ett medborgarförslag inkom i december 2019 om att se över bildande av nya tomter vid 

Kålgårdsberget i Uddevalla. I samhällsbyggnadsstrategin ingår att förtäta staden inifrån 

och ut. Kommunen undersöker därför kontinuerligt områden i staden lämpliga för 

bebyggelse och/eller utveckling av befintliga byggnader. Kommunstyrelsen beslutar 

att med detta anse medborgarförslaget besvarat.  

 

2019/566 

Eva Fransson inkom med ett medborgarförslag om maxhastighet 30 km i timmen i 

tättbebyggt område samt att se över växtlighet i anknytning till övergångsställen. Det 

finns en framtagen hastighetsplan som utgick ifrån att hastigheterna 30, 40 och 60 km/h 

ska tillämpas. Omskyltning utifrån hastighetsplanen har inte gjorts. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar att återkomma i frågan till 

samhällsbyggnadsnämnden under 2020. När det gäller växtlighet försöker kommunen 

se till att säkerställa sikten där det finns behov. Kommunens riktlinjer när det gäller 

växtlighet finns på kommunens hemsida. Främst riktar det sig till hörntomter, där 

häckar enbart får vara 80 cm höga inom en sikttriangel som sträcker sig 10 meter åt 

vardera håll från korsningen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att anse medborgarförslaget besvarat.  

 

2019/640 

Kent Cederholm har lämnat ett medborgarförslag om att ändra hastighetsgränserna på  

bostads- och affärsgator till 40 km/h samt mindre leder till 60 km/h. Kommunen har en 

framtagen hastighetsplan från 2012 som innebär att hastighetsgränserna 30, 40 och 60 

km/h ska användas inom tättbebyggt område, men någon omskyltning har ännu inte 

genomförts. Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar att återkomma i frågan till 

Samhällsbyggnadsnämnden under 2020. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att anse medborgarförslaget besvarat.  

 

2019/529 

Ett medborgarförslag från Örjan Nilsson har inkommit om att upprusta de två 

tennisplaner som ligger på Drillen, till att istället bli paddeltennisbanor. Dessa har haft 

ett eftersatt driftsbehov och medel har inte avsatts för dess fortlevnad. En tid- och 

aktivitetsplan presenterade för Samhällsbyggnadsnämndens presidie 2019-11-13 

gällande hur vi skall hantera upprustning, nedläggning, omdaning av våra cirka 70 

aktivitetsytor i kommunen. Arbetet med att ta fram en handlingsplan sker i en 

arbetsgrupp med deltagare från kultur- och fritid samt samhällsbyggnad. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avvakta utredningens resultat och inte avsätta 

medel för att bygga paddeltennisbanor i nuläget samt att därmed anse 

medborgarförslaget besvarat 
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2019/688 

Tåve Jernmark skriver i sitt medborgarförslag att i Ljungskile rör sig många människor i 

centrum samt till och från skolorna i samhället. Orten växer dessutom ständigt vilket 

gör att både kollektivtrafik och antal bilar kommer att öka. Samtidigt vill vi också kunna 

röra oss fritt i Ljungskile, gående och cyklande.  Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att anlägga en fartdämpande och 

tillgänglighetsanpassad åtgärd på Arendalsvägen i anslutning till den gångväg som finns 

över stationsområdet, att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att beskära de träd 

och buskar på gång- och cykelbron som finns närmast övergångsstället över väg 680 vid 

korsningen med Vällebergsvägen, att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att  

ppdatera de två övergångsställen som finns i korsningen Övre Allén/Pilvägen/Nedre 

Allén.  

att i övrigt anse att medborgarförslaget är besvarat. 

 

2019/340 

Medborgarförslag från Niclas Sandhede om ny gräsfotbollsplan på Kurveröd. Den av 

Niklas omtalade gräsfotbollsplanen där nu en förskola byggts är allmän platsmark.  

Grönytan har aldrig skötts av Samhällsbyggnad som en fotbollsplan. Den del av 

grönytan som Niclas Sandhede refererar till kallad fotbollsplanen har försetts med mål 

och klippts av privatpersoner. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avvakta 

utredningens resultat och inte avsätta medel för att bygga en gräsfotbollsplan på 

Kurveröd samt  

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

 

2019/00465 

Ett medborgarförslag har inkommit från David Kleen med en önskan om att få 

vattenstationer utmed Lelångebanan. Idag finns inga förutsättningar att bygga denna 

anläggning. I området finns ingen befintlig infrastruktur, i.e. inga befintliga ledningar.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget 

 

2019/29 

Medborgarförslag från Hannes Lennernäs om en kulturell fritidsgård till ungdomar. 

Förslagsställaren vill ha en fritidsgård med kulturella förtecken centralt belägen och 

nära gymnasieskolans estetiska program. Han upplever att det saknas mötesplatser eller 

information om vilka mötesplatser som faktiskt finns. Kultur och fritid ställer sig 

positiva till förslaget men hänvisar till pågående utredningar för att få en helhet och ett 

effektivt lokalanvändande vad det gäller lokaler för kultur i kommunen. Kultur och 

fritidsnämnden inkluderar förslaget i pågående utredning om lokaler för kultur samt 

eventuella kommande uppdrag rörande Kulturskolan eller andra kulturlokaler för unga. 

 

2019/89 

Ulf Andersson föreslår i ett medborgarförslag att gamla idrottshallen ska K-märkas. I 

det beslutade projektet om framtidens bad ingår en rivning av den gamla idrottshallen. 

Enligt samhällsbyggnadsnämnden är därför inte K-märkning aktuellt. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget samt att i  
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utformningen av simhallens exteriör möjligheterna att ta tillvara idrottshallens kulturella 

värden prövas.  

 

2020/7 

Rapport från socialnämnden om ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 

SoL och LSS, under kvartal 1 2020 

 

 

dok 304560 

Beslut från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän om Coronaviruset 

 

2020/195 

Beslut från Länsstyrelsen om ersättare efter Mikael Nyman (M) kommunfullmäktige, ny 

ersättare Swen Stålros 

 

2019/663 

Medborgarförslag från David Gylfe om motionsanläggning i Sandersdalar. 

Förslagsställaren nämner att området är centralt beläget mellan flera bostadsområden så 

att anläggningen hade varit tillgänglig för många människor. Förvaltningens uppfattning 

att ett friidrottsinspirerat löpspår inte hade passat in i den rådande naturmiljön där stigar 

och stråk i dagsläget följer landskapet istället för att bryta upp det. Vidare har 

kommunen för närvarande djur som betar i området under sommartid och det hade 

varit olämpligt att kombinera detta med den föreslagna typen av motionsanläggning. 

Kultur och fritidsnämnden avslår förslaget om en nyetablering av löpspår med 

tillhörande utegym i Sanders dalar 

 

220/229 

Revisionsrapport, granskning av bokslut 2019-12-31 

 

220/228 

Revisionsrapport, grundläggande granskning 

 

2019/917 

Liv Terndrup har skickat ett medborgarförslag om att Uddevalla kommun ska engagera 

sig och bygga mer grejer i Ljungskile. Förslagsställaren vill att unga i Ljungskile ska få 

samma tillgång till mötesplatser och aktivitetsytor som unga i Uddevalla har. Att 

utveckla mötesplatser där medborgare kan träffas för att utöva fysisk aktivitet och 

gemensamma fritidsintressen ingår i kultur och fritidsnämndens långsiktiga strategiska 

arbete (se ex. Verksamhetsplan 2018-2020). Under 2017 genomförde kultur och 

fritidsförvaltningen en studie för att kartlägga såväl utbud som behov av aktiva 

mötesplatser. Studien visar att nya mötesplatser och aktivitetsytor först och främst 

behöver skapas i Uddevalla centralort. Anledningen är att det i Uddevalla centralort 

finns flera områden med låga socioekonomiska förutsättningar. Kultur och 

fritidsnämnden avslår förslaget ”att bygga mer grejer i Ljungskile” med hänvisning till 

att kultur och fritidsförvaltningen utifrån olika geografiska områdens behov av  
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hälsoutjämnande insatser arbetar strategiskt när det gäller planering, prioritering och 

placering av nya mötesplatser och aktivitetsytor. 

 

Dok 204804 

Protokoll2020-03-24  nr 2 per capsulam Styrelsemöte Uddevalla Vatten AB 

 

dok 

Barn och utbildnings protokollsutdrag 2020-03-19 § 57 om byte av representanter till 

kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning. Att välja förste vice ordförande Camilla Olsson (C) istället för 

ordförande Roger Ekeroos (M). 

 

2018/387 

Ronnie Häggman föreslår i ett medborgarförslag att korsningen mellan Lelångenvägen 

och Östra Gröngatan flyttas till södra änden av Östra Gröngatan. Att anlägga en ny 

utfart på Östra Gröngatan strider mot gällande detaljplan och åtgärden behöver föregås 

av ändring av detaljplanen. En ändring av detaljplanen är kostsam och tar tid även om 

det handlar om en mindre åtgärd. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå 

medborgarförslaget 

 

2020/73 

I ett medborgarförslag anser att man med kommunala medel skall anlägga en 

paddeltennisbana. Förslagsställaren anser att den skulle kunna placeras intill befintlig 

asfalttennisbana på Kurveröd. Samhällsbyggnadsförvaltningen får ständigt in frågor och 

önskningar om att upprusta fotbolls- och tennisplaner. Dessa har haft ett eftersatt 

driftsbehov. En tid- och aktivitetsplan presenterade för Samhällsbyggnadsnämndens 

presidie 2019-11-13 gällande hur vi skall hantera upprustning, nedläggning, omdaning 

av våra cirka 70 aktivitetsytor i kommunen. Aktivitetsyta är en grusfotbollsplan 

och/eller asfalttennisplan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avvakta utredningens 

resultat och inte avsätta medel för att bygga paddeltennisbanor i nuläget samt att därmed 

anse medborgarförslaget besvarat   

 

2020/95 

I ett medborgarförslag anser förslagsställaren att man med kommunala medel skall 

anlägga en basketplan i centrala Ljungskile. Samhällsbyggnadsförvaltningen får 

ständigt in frågor och önskningar om att upprusta fotbolls- och tennisplaner. Dessa har 

haft ett eftersatt driftsbehov. En tid- och aktivitetsplan presenterade för 

Samhällsbyggnadsnämndens presidie 2019-11-13 gällande hur vi skall hantera 

upprustning, nedläggning, omdaning av våra cirka 70 aktivitetsytor i kommunen. 

Aktivitetsyta är en grusfotbollsplan och/eller asfalttennisplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avvakta utredningens resultat och inte avsätta 

medel för att bygga basketplan i nuläget samt att därmed anse medborgarförslaget 

besvara 
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§ 108 Dnr KS 270387  

Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag 

Sammanfattning 

Nya medborgarförslag och frågor behandlas i respektive ärende. 
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§ 109 Dnr KS 2020/00224  

Medborgarförslag från Henrik Troudi om en eller flera 
papperskorgar runt lekplatsen vid Nordostpassagen  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  
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§ 110 Dnr KS 2020/00237  

Medborgarförslag om ett utomhusgym mm. längs 
strandpromenaden i Ljungskile 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  
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§ 111 Dnr KS 2020/00244  

Medborgarförslag från Christer Dahlqvist om sänkt hastighet 
vid lekplatsen Parkgatan/Packhusgatan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  
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§ 112 Dnr KS 2020/00225  

Medborgarförslag från Linn Wallén om att åtgärda 
nedskräpning vid vägsträckan Bratterödsmotet - Gustavsberg - 
Uddevalla 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  
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§ 113 Dnr KS 2020/00262  

Fråga från Kerstin Joelsson-Wallsby (V) till socialnämndens 
ordförande om tillgång till smittskyddsutrustning till 
vårdpersonal 

Sammanfattning 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) inleder med att redovisa sin ställda fråga som lyder: 

 

Kommer du som socialnämndens ordförande att säkerställa att vårdpersonalen har 

tillgång till smittskyddsutrustning? 

 

Socialnämndens ordförande Ann-Charlott Gustafsson (UP) svarar på frågan under 

sammanträdet. 

 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) yttrar sig med anledning av svaret. 
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§ 114 Dnr KS 2020/00267  

Avsägelse från Per-Erik Holmberg (S) för samtliga uppdrag i 
kommunen 

Sammanfattning 

Per-Erik Holmberg (S) har under sammanträdet lämnat in en avsägelse för samtliga 

uppdrag i kommunen. Uppdragen är följande: ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i 

socialnämnden samt ersättare i Uddevalla Energi AB med tillhörande dotterbolag. 

Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet.  

 

Fyllnadsval till socialnämnden och Uddevalla Energi AB kommer förrättas på 

nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2020-04-08 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet, 

 

att bevilja avsägelsen, 

 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny räkning. 

 

 


