
  
Utses att justera Ingela Ruthner, Paula Berger 
Justeringens plats och tid Stadshuset, 2020-02-17 Paragrafer §§ 32-61  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Sebastian Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Elving Andersson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Ingela Ruthner 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Paula Berger 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunfullmäktige 2020-02-12 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2020-02-17 
Anslaget tas ner 2020-03-10  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12  
 

 
Sammanträde Kommunfullmäktige  
Plats och tid Bohusläns Museum, kl.17:30-20:15 med ajourneringar kl. 17:47-18:08, 

kl. 18:35-19:00 samt 19:54-20:03. 
  
Ledamöter Mikael Staxäng (M) 

Roger Ekeroos (M) 

Ingela Ruthner (M) 

Niklas Moe (M) 

Gösta Dahlberg (M) 

Jens Borgland (M) 

Camilla Josefsson (M) 

Elving Andersson (C), Ordförande 

Camilla Olsson (C) 

Torsten Torstensson (C) 

Stig Olsson (C) 

Roger Johansson (L) 

Maria Johansson (L) 

Claes Dahlgren (L) 

Jonas Sandwall (KD) 

Christina Nilsson (KD), 1:e vice ordförande 

David Sahlsten (KD) 

Karin Johansson (KD) 

Anna-Lena Heydar (S) 

Ingemar Samuelsson (S) 

Paula Berger (S) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Stefan Skoglund (S) 

Annelie Högberg (S) 

Kenneth Engelbrektsson (S) 

Cecilia Sandberg (S) inkommer kl. 18:08, § 36-61 

Sonny Persson (S) 

Louise Åsenfors (S), 2:e vice ordförande 

Per-Erik Holmberg (S) 

Susanne Grönvall (S) 

Susanne Börjesson (S) 

Carina Åström (S) 

Tommy Strand (S) 

Robert Wendel (S) 

David Höglund Velasquez (V) 

Jaana Järvitalo (V) 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

Ilir Kastrati (V) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Karna Thomasdotter (MP) 

Lars Eide Andersson (MP) 

Martin Pettersson (SD) 

Rolf Carlson (SD) 

Thommy Carlin (SD) 

Elena Tibblin (SD) 

Stefan Eliasson (SD) 

Marjut Laine (SD) 

Krzysztof Swiniarski (SD) 

John Alexandersson (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

Christer Hasslebäck (UP) 

Merja Henning (UP) 

Bjarne Rehnberg (UP) 

Caroline Henriksson (UP) 

Kent Andreasson (UP) 

Majvor Abdon (UP) 

Lars Olsson (UP) 

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

Monica Bang Lindberg (L) för Rolf Jonsson (L) 

Jan-Olof Andersson (S) för Cecilia Sandberg (S) § 32-35 

Veronica Vendel (S) för Marie-Louise Ekberg (S) 

  
Ersättare Katarina Torstensson (L) 

Jerker Lundin (KD) 

Anibal Rojas Jourquera (KD) 

Jan-Olof Andersson (S) 

Margareta Wendel (S) 

Catharina Hernod (S) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Catarina Brorsson (S) 

Yngve Andersson (S) 

Anna-Karin Palm (S) 

Anya Wrigman (V) 

Lars-Olof Laxrot (V) 

Ann-Marie Viblom (MP) 

Ole Borch (MP) 

Mattias Forseng (SD) 

Teodor Winter (SD) 

Anders Andersson (SD) 

Manal Keryo (UP) 

Kenth Johansson (UP) 

Joakim Persson (UP) 

Richard Bergström (UP) 

 
Övriga Christian Persson (S), kommunrevisionens ordförande 

Carl-Johan Sernestrand (L), kommunrevisor 

Peter Larsson, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32 Dnr KS 303738  

Information om 2020 års revisionsplan 

Sammanfattning 

Christian Persson (S), ordförande för kommunens revisorer, informerar om arbetet med 

att ta fram årets revisionsplan och vad den föreslås innehålla. Revisionsplanen tas fram 

genom en risk- och konsekvensanalys som revisonen och de sakkunniga biträdena 

genomför. 

 

Utöver den löpande granskningen av kommunens verksamhet finns förslag på att göra 

fördjupade granskningar av samhällsbyggnadsnämnden, kommunens uppsiktsplikt över 

de kommunala bolagen och lokalförsörjningsprocessen. 

 

Revisionsplanen ska godkännas av kommunrevisionen nästa vecka och därefter anmälas 

till kommunfullmäktige. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Dnr KS 2018/00612  

Medborgarförslag från Lily Gustavsson om parkering på 
Skogslyckan, ändring av grunder för uttagande av avgift m.m. 
för parkering 

Sammanfattning 

Lily Gustavsson uttrycker i medborgarförslag att är svårt att parkera på Skogslyckan då 

det inte finns så många parkeringsplatser att tillgå och de som finns är begränsade till 3 

timmar. Hon föreslår istället att det blir betalparkering och att man får parkera under 

längre tid än 3 timmar.  

  

Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet. I nämndens beslutsunderlag framgår att 

man på den kommunala parkeringsplatsen på Bidevindsvägen kan parkera upp till 3 

timmar dygnet runt alla dagar. Parkeringen är avsedd för besökande till ändamål i 

området, så som affärer, vårdcentral, hemvård och skola med mera. Avsikten är att 

boende i området i första hand ska kunna parkera vid bostaden.  

  

Med dagens reglering är det en alltför låg beläggning. I genomsnitt är endast c:a  

20–30 % av platserna upptagna och man har därför inte uppnått målet med parkeringen.  

  

Fram till 2017 var regleringen 24 timmars avgiftsfritt dygnet runt alla dagar. De flesta 

som parkerade var boende och syftet med parkeringen med god tillgänglighet för korta 

besök till närliggande målpunkter kunde inte erbjudas till besökande då parkeringen 

alltid var fullbelagd.  

  

Samhällsbyggnadsnämndens förslag är att återigen införa 24 timmars reglering, men 

med avgift vardagar utom dag före sön- och helgdag (måndag till fredag) kl. 06-18, 2 

kr/timme, övrig tid gratis.  

  

Sedan nämnden behandlat ärendet har samhällsbyggnadsförvaltningen meddelat att det 

bör göras en förtydligande korrigering i förslaget innebärande att parentesen (måndag til 

fredag tas bort). 

  

Om kommunfullmäktige bifaller förslaget ska ändringen ska införas i dokumentet 

Grunder för uttagande av avgift m.m. i form av en ny rad i tabellen över 

parkeringsavgifter utanför centrumzonen.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-01-29 § 7 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-19. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-08-22 § 312. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-29. 

Medborgarförslag från Lily Gustafsson. 

Grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering.     



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 33 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  
att avgiften för parkering på Bidevindsvägen ska vara 2 kronor/timme klockan 06–18 

vardagar utom dag före sön- och helgdag, övrig tid gratis, 
  

att regleringen ska införas i Grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering, 

  

att med ovan anse medborgarförslaget bifallet.     

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr KS 2019/00532  

Medborgarförslag från Mats Sahlbring om toalett till 
Skeppsvikens badplats 

Sammanfattning 

Mats Sahlbring föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen ska tillskapa en ny toalett 

vid Skeppsvikens badplats. Kommunfullmäktige överlämnade förslaget till 

samhällsbyggnadsnämnden för handläggning och beslut.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden anser dock att förslaget inte faller inom nämndens 

ansvarsområde eftersom kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens 

badplatser.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-01-29 § 8 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2019-12-12 § 531 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-29 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2019-09-11 § 200 

Medborgarförslag från Mats Sahlbring, inkommet 2019-07-02     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

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

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35 Dnr KS 2020/00062  

Försäljning av fastigheten Sörvik 1:36  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger fastigheten Sörvik 1:36, nedan kallad fastigheten. Fastigheten 

består av 16 786 m2 plan och obebyggd mark inhägnad med staket. För fastigheten 

gäller stadsplan Uddevallavarvet från 1976-11-07 och utgörs av kvartersmark för 

industriverksamhet. Kommunen har kommit överens med Karl-Erik Benders AB, nedan 

kallad Benders, om att kommunen ska överlåta fastigheten till Benders för en 

köpeskilling om 6 000 000 kronor. Ersättningen för fastigheten är bedömd genom 

värdering av Svefa AB under 2018 och värderas som industrimark i bra läge. 

Fastigheten överlåts i befintligt skick. Benders ska ha möjlighet att med sakkunnig 

expertis besiktiga fastigheten och utföra miljöteknisk markundersökning utöver de 

undersökningar som är gjorda av kommunen och som denne har delgett Benders. 

Kommunen ska åtgärda och bekosta sanering av eventuella miljöföroreningar som finns 

i marken så länge som de påträffade föroreningarna inte, av sakkunnig expertis, bedöms 

vara så pass små att det inte föreligger några miljö- eller hälsorisker med nuvarande 

markanvändning. På fastigheten växer Grenigt kungsljus som är en tvåårig, högväxt ört. 

Den är fridlyst samt finns på rödlistan (VU). För att kunna genomföra försäljningen 

måste växten flyttas. Kommunen har ansökt till Länsstyrelsen om dispens från 

artskyddsförordningen för att få flytta Grenigt kungsljus. Avtalet gäller under 

förutsättning att beslut om dispens från artskyddsförordningen för att få flytta Grenigt 

Kungsljus från fastigheten blir beviljat av Länsstyrelsen och vinner laga kraft senast två 

år från undertecknat avtal. Om inte dispens från Länsstyrelsen erhålls är köpekontraktet 

till alla delar förfallet och fastigheten återgår till kommunen. Handpenningen ska i sin 

helhet återbetalas till köparen. Parterna ska då återuppta en ny diskussion om 

köpeskilling med motivet att genomföra köpet utifrån de rådande förutsättningar som 

gäller vid den aktuella tidpunkten.   

  

Ingemar Samuelsson (S), Paula Berger (S), Christer Hasslebäck (UP), Roger Johansson 

(L), Sonny Persson (S), Mikael Staxäng (M), David Höglund Velasquez (V) och Martin 

Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-16. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-03.  

Köpekontrakt, 2020-01-03.  

Kartbilaga, 2019-12-11.  

Yrkanden 

Paula Berger (S) begär ajournering som bifalls av kommunfullmäktige och verkställs  

kl. 17:47-18:05. 

 

Ingemar Samuelsson (S): Återremittera ärendet för att redovisa en långsiktig lösning 

vad gäller öppethållandet av Kärranäsvägen samt den gång cykelväg som går genom 

området. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 35 

 

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Roger Johansson (L), Sonny Persson (S), David Höglund Velasquez (V) och Martin 

Pettersson (SD): Bifall till Ingemar Samuelssons (S) återremissyrkande. 

 

Mikael Staxäng (M) begär ajournering som bifalls av kommunfullmäktige och 

verkställs kl. 18:35-19:00 i samband med kommunfullmäktiges paus. 

 

Propositionsordningar 

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

finner kommunfullmäktige besluta återremittera ärendet. 

 

Martin Pettersson (SD) begär omröstning. 

 

Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för att återremittera ärendet. 

Nej-röst för att avgöra ärendet idag. 

 

Omröstningsresultat 

Med 51 ja-röster, 8 nej-röster och 1 ledamot som avstår finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller Ingemar Samuelssons (S) återremissyrkande. 

 

Ja-röst Nej-röst 

Mikael Staxäng (M) Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

Roger Ekeroos (M) Christer Hasslebäck (UP) 

Ingela Ruthner (M) Merja Henning (UP) 

Sture Svennberg (M) Bjarne Rehnström (UP) 

Niklas Moe (M) Caroline Henriksson (UP) 

Gösta Dahlberg (M) Kent Andreasson (UP) 

Jens Borgland (M) Majvor Abdon (UP) 

Camilla Josefsson (M) Lars Olsson (UP) 

Torsten Torstensson (C) Avstår 

Camilla Olsson (C) Jarmo Uusitalo (MP) 

Stig Olsson (C)  

Monica Bang Lindberg (L)  

Roger Johansson (L)  

Maria Johansson (L)  

Claes Dahlgren (L)  

Jonas Sandwall (KD)  

Christina Nilsson (KD)  

David Sahlsten (KD)  

Karin Johansson (KD)  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Ja-röster forts. Ja-röster forts. 

Anna Lena Heydar (S) Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

Ingemar Samuelsson (S) Illir Kastrati (V) 

Paula Berger (S) Karna Thomasdotter (MP) 

Stefan Skoglund (S) Lars Eide Andersson (MP) 

Annelie Högberg (S) Martin Pettersson (SD) 

Kenneth Engelbrektsson (S) Rolf Carlson (SD) 

Jan-Olof Andersson (S) Mattias Forseng (SD) 

Sonny Persson (S) Thommy Carlin (SD) 

Louise Åsenfors (S) Elena Tibblin (SD) 

Per-Erik Holmberg (S) Stefan Eliasson (SD) 

Susanne Grönvall (S) Marjut Laine (SD) 

Susanne Börjesson (S) Krzysztof Swiniarski (SD) 

Carina Åström (S) John Alexandersson (SD) 

Thommy Strand (S)  

Veronica Vendel (S)  

Robert Wendel (S)  

David Höglund Velasquez (V)  

Jaana Järvitalo (V)  

Elving Andersson (C)  

 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att redovisa en långsiktig 

lösning vad gäller öppethållandet av Kärranäsvägen samt den gång cykelväg som går 

genom området. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 Dnr KS 2020/00063  

Fastighetsreglering avseende Sörvik 1:4 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde eftersom det har bärighet på ärende 5 som har 

återremitterades. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr KS 2020/00065  

Fastighetsreglering avseende Herrestads-Hogen 1:9  

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde eftersom det har bärighet på ärende 5 som har 

återremitterades. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 Dnr KS 2020/00040  

Ändring av beräkning av friköpspris för tomträtter med småhus  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 oktober 2014, § 176 beräkning av friköpspris för 

tomträtter med småhus. I beslutet framgår att friköp av småhustomter med tomträtt får 

ske till ett pris motsvarande 85 % av marktaxeringsvärdet efter avdrag för anslutning till 

vatten och avlopp enligt skatteverkets riktvärdesbelopp (idag motsvarande 160 000 kr) 

samt för trädgårdsanläggning med 10 % av marktaxeringsvärdet.  

  

Då marktaxeringsvärdet ska motsvara 75 % av marknadsvärdet och detta sedan räknas 

ned till 85 % innebär att den som friköper sin tomträtt endast betalar 63,75 % av 

markens beräknade marknadsvärde. De avdrag som görs för VA och 

trädgårdsanläggningar ökar ytterligare på rabatten för friköp.  

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att rabatten är oskäligt hög och föreslår att 

friköpspriset bör justeras till 90 % av fastighetens marktaxeringsvärde.      

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-01-29 § 21 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-08. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-12-12 § 549.  
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-21. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-10-08, § 176 avseende beräkning av friköpspris för 

tomträtter.     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att friköp av småhustomter med tomträtt från och med 2020-09-30 får ske till ett pris 

motsvarande 90 % av fastighetens marktaxeringsvärde,  

  

att detta beslut ersätter beslut i kommunfullmäktige 2014-10-08, § 176.    

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr KS 2019/00937  

Ändring av avgäldsberäkning för tomträtter med småhus 

Sammanfattning 

Avgäldsberäkningen för tomträtter för småhus fastställdes i kommunfullmäktige den 11 

maj 2005, § 95. Det beslutades att avgäldsräntan för tomträtter för småhus i Uddevalla 

kommun ska vara 4%.  

  

Den 13 januari 2017 beslutade mark- och miljööverdomstolen i ärende gällande 

omprövning av tomträttsavgäld i Västerviks kommun (målnummer F 6289-16). I domen 

fastslås att vedertagen avgäldsränta för tomträtter med tioåriga avgäldsperioder är 

2,75% med tillägg för triangeleffekten. Domstolen konstaterar att 0,25% är en relativt 

fast praxis vid tioåriga avtalsperioder för triangeleffekt.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen förslår att med hänsyn taget till mark- och 

miljööverdomstolens domslut att avgäldsräntan för tomträtter för småhus korrigeras från 

4% till 3% (2,75% + 0,25%) vid tioåriga upplåtelser.   

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-01-29 § 20 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-08. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-12-12 § 548. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-21.  

Mark- och miljööverdomstolens dom, mål nr F 6289-16, 2017-01-13.  

Kommunfullmäktigebeslut, 2005-05-11, § 95 avseende avgäldsberäkningen för 

tomträtter för småhus (ur författningssamlingen).      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att avgäldsunderlaget för tomträttsavgälder för småhus skall beräknas enligt formeln: 

Marktaxeringsvärdet x 1.33 och eventuell justering efter fastighetsprisindex - (5 va-

klasser x X kronor) - (MTV x 10%), 

  

att avgäldsperioderna skall vara maximalt tio år, 

  

att avgäldsräntan fastställs till tre procent, samt  

  

att detta beslut ersätter beslut i kommunfullmäktige 2005-05-11, § 95.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 40 Dnr KS 2020/00042  

Antagande av arrendetaxa 

Sammanfattning 

Plan och exploateringsenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen har granskat 

nuvarande arrenden och arrendeavgifter och uppmärksammat att dessa behöver justeras.  

  

Arrendetaxor hos närliggande kommuner har samlats in och efter genomgång av dessa 

och av Uddevalla kommuns arrendeavgifter kunde det konstateras att nuvarande nivåer 

inte är marknadsmässiga och därför för låga. 

  

Idag finns inga av nämnd eller fullmäktige fastställda arrendenivåer. För att få en tydlig, 

aktuell och transparent arrendenivå har ett förslag till taxa upprättats som 

samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa.       

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-01-29 § 19  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-08. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-12-12 § 553. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-12. 

Förslag till arrendetaxa.    

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att fastställa upprättad arrendetaxa, 

  

att arrendetaxan räknas upp årligen med KPI.    

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 41 Dnr KS 2019/00785  

Revidering av renhållningstaxa 2020 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade beslut om renhållningstaxan from 2020-01-01, på 

sammanträdet i 2019-12-11 §305.  
Regeringen har därefter fattat beslut om att införa en skatt på avfallsförbränning vilken 

börjar gälla från och med den 1 april 2020. Detta för att skapa incitament för minskade 

avfallsmängder. Den ökade kostnaden för avfallsförbränningen kan inte tas ut av 

fjärrvärmekollektivet, utan i linje med lagstiftarnas intentioner skall denna belasta 

hushållsavfallskunderna. Uddevalla Energi AB föreslår en justering av renhållningstaxan 

med en höjning med 3,1 % från och med den 1 april 2020 för att hantera kostnaderna för 

Sveriges och EUs ambitioner om sänkta koldioxidutsläpp samt att ge incitament till minskat 

avfallsflöde.  
Höjningen innebär cirka 3 kr/månad för 2-3 rumslägenhet och för en villa drygt 5 kr/månad.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-01-29 § 18 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-16 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-07  
Uddevalla Energi ABs skrivelse 2019-12-16  

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-11 §305.     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att fastställa renhållningstaxan enligt förslag, för att gälla fr o m 2020-04-01 och tills 

vidare och till dess att ny taxa beslutas.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 42 Dnr KS 2019/00929  

Revidering av taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll 
av livsmedel  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera nu gällande taxa 

för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel och att denna ska träda i kraft 

den 1 mars 2020. Revideringen föranleds av en ny EU-förordning på området och 

ändringarna består främst av nya begrepp och definitioner. Anpassningar i svensk 

lagstiftning är ännu ej gjorda vilket innebär att taxan kan komma att behöva revideras 

ytterligare under 2020 eller 2021. 

  

Inga förändringar av avgifter föreslås utöver de årliga uppräkningarna enligt prisindex 

för kommunal verksamhet (PKV). 

 

Kommunledningskontoret har ingenting att erinra och föreslår kommunstyrelsen att 

tillstyrka förslaget.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-01-29 § 17 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-01-10 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2019-12-12 § 530 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-22 

Förslag till reviderad taxa     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel att 

gälla från 1 mars 2020 samt 

 

att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel ersätter 

taxan beslutad av kommunfullmäktige 2017-12-13, § 331.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr KS 2019/00874  

Reinvesteringar 2020 avseende planerat underhåll av gator, 
vägar och allmän platsmark  

Sammanfattning 

I kommunens flerårsplan för 2020-2022 avseende investeringar finns 25 mkr per år 

avsatta för planerat underhåll av gator, vägar och allmän platsmark. För att sätta igång 

dessa projekt ska särskild prövning göras av kommunfullmäktige. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till reinvesteringsplan för 2020 

avseende gator, vägar och allmän platsmarkför godkännande i 

samhällsbyggnadsnämnden och för beslut om igångsättning i kommunfullmäktige. 

Planerade åtgärder beskrivs i nämndens bilagor. 

  

Ekonomikontorets bedömning är att nämndens förslag kan inrymmas i kommunens 

investeringsplan för 2020.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-01-29 § 16 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-03 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-29 

Samhällsnämndens protokollsutdrag 2019-11-24 §510 

Bilaga till reinvesteringar 2020 från samhällsbyggnadsnämnden    

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna igångsättning av reinvesteringar enligt bifogade plan för 2020 avseende 

gator, vägar och allmän platsmark. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 44 Dnr KS 2019/00893  

Förlängning av tidplan avseende kajpromenad med 
översvämningsskydd i Uddevalla 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår genom beslut 2019-11-14 § 501 att förlänga 

tidsplanen i Handlingsplan för Översvämningsskydd. Förlängningen motiveras av att 

åtgärder i två delsträckor i området har behövts prioriteras och som därigenom har 

påverkat utredningsfasen. Utredningsfasen föreslås att förlängas ett år vilket innebär att 

projekteringsfasen och genomförandefasen också behöver förlängas. 

  

Kommunledningskontoret har ingenting att erinra över förslaget.     

 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Mikael Staxäng (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-01-29 § 15 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-30 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll. 2019-11-14 § 501 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-31 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2017-12-13 § 330   

Handlingsplan för Översvämningsskydd, 2016-12-14   

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att förlänga utredningsfasen till och med 2020, projekteringsfasen till och med 2022 

och genomförandefasen till och med 2026 i tidplanen i Handlingsplan för 

Översvämningsskydd.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 45 Dnr KS 2020/00048  

Ändring av färdigställandetiden för Kungsgatan etapp 3 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2017 om budget och tidplan för ombyggnad av 

Kungsgatan och delar av Norra Drottninggatan. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 

kommunfullmäktige att flytta fram färdigställandetiden av sista etappen av Kungsgatan 

(delen öster om Kungstorget) från år 2020 till år 2021. Anledningarna till förseningen 

anges vara hög arbetsbelastning vid projektavdelningen, svår projektering, okända 

ledningssystem som framkommit vid byggnation samt väderförhållanden.    

  

Ingemar Samuelsson (S) och Mikael Staxäng (M) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-01-29 § 14 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-08. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-12-12 § 559. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-20  
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-11 § 10.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att flytta fram färdigställandetiden för ombyggnad av Kungsgatan öster om Kungstorget 

från år 2020 till år 2021.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr KS 2019/00919  

Tillägg till marköverlåtelseavtal med Markbygg Anläggning Väst 
AB avseende fastigheten Forshälla-Sund 1:266 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun och Markbygg Anläggning Väst AB har träffat 

marköverlåtelseavtal antaget i kommunfullmäktige 2017-12-13 avseende fastigheten 

Forshälla-Sund 1:266. I avtalet ställs krav på att grundbotten för samtliga fyra hus ska 

vara färdigställda inom 18 månader från avtalets tecknande. På grund av försening i 

projektet har byggnadsskyldigheten ej uppfyllts inom utsatt tid och exploatören har 

därför ansökt om att skjuta fram datumet för byggstart.  

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har med anledning av detta upprättat förslag om tillägg 

till marköverlåtelseavtal som anger att projektet ska vara byggstartat senast 2020-06-01. 

Är projektet därefter inte byggstartat avser kommunen att häva överlåtelseavtalet.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-01-29 § 13  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-16. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-17 § 440. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-25.  

Tillägg till Marköverlåtelseavtal undertecknat av Markbygg Anläggning Väst AB samt  

Marköverlåtelseavtal.    

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna upprättat marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och Markbygg 

Anläggning Väst AB, 

  

att beslut om eventuell hävning av överlåtelseavtalet på grund av att projektet ej 

byggstartats inom utsatt tid delegeras till samhällsbyggnadsnämnden.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr KS 2019/00918  

Tillägg till marköverlåtelseavtal med OBOS Mark AB, avseende 
fastigheterna Forshälla-Sund 1:216 och 1:220 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun och OBOS Mark AB träffade marköverlåtelseavtal avseende 

fastigheterna Forshälla-Sund 1:216 och 1:220 den 19 november 2018. Beslutet att anta 

marköverlåtelseavtalet antogs i kommunfullmäktige.  

  

Då projekteringen drog ut på tiden för exploatören beslutade kommunfullmäktige  

2019-04-10 att ge uppskov för att uppfylla krav på beviljat bygglov och 

byggnadsskyldighet. Exploatören har nu beviljats bygglov och har säljstartat projektet. 

  

Försäljningen har inte gått i den takt OBOS Mark AB förväntat sig och har därför inte 

byggstartat projektet. OBOS Mark AB har därför ansökt om att skjuta fram datum för 

byggstart.  

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har med anledning av detta upprättat tillägg till 

marköverlåtelseavtal som anger att projektet ska vara byggstartat senast 2020-04-01. Är 

projektet därefter inte byggstartat avser kommunen att häva överlåtelseavtalet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-01-29 § 12 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-17 § 439. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-23  

Tillägg till marköverlåtelseavtal med OBOS Mark AB samt marköverlåtelseavtal och 

tidigare tillägg till marköverlåtelseavtal.   

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna upprättat tillägg till marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och 

OBOS Mark AB, 

  

att en eventuell hävning av överlåtelseavtalet på grund av att projektet ej byggstartats 

inom utsatt tid delegeras till samhällsbyggnadsnämnden.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 48 Dnr KS 2019/00930  

Förslag från VästKom på förenklad beslutsprocess gällande 
riktlinjer för produktanvisningar 

Sammanfattning 

VästKoms styrelse föreslår en förenklad beslutsprocess gällande riktlinjer respektive 

produktanvisningar för förskrivna personliga hjälpmedel.  

  

Den beslutsprocess som idag gäller för kommunerna kring förändringar i Handbok får  

personligt föreskrivna hjälpmedel bedöms som otydlig och alltför komplicerad. I 

nuläget är beslutsgången att förändringar i riktlinjen bereds och hanteras av 

beredningsgruppen Handbok och sortiment och av Ledningsrådet för medicintekniska 

produkter. VästKoms styrelse beslutar därefter om att rekommendera berörd nämnd i 

kommunerna att fatta beslut om att fastställa riktlinjerna. Produktanvisningar i 

riktlinjerna ska i sin tur fastställas av utsedd person i respektive kommun efter 

rekommendation från Ledningsrådet för medicintekniska produkter.  

  

För att effektivisera beslutsgången är VästKoms styrelses förslag att beslut om riktlinjer  

framgent ska fattas av VästKoms styrelse och att beslut om produktanvisningar ska 

fattas av VästKoms direktör. Vidare att VästKoms styrelse kan delegera beslut om 

riktlinjer till VästKoms direktör. 

  

Förändringen, som är fram-tagen i dialog med kommunerna och tillstyrks av 

socialnämnden.       

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-01-29 § 11  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-15. 

Socialnämndens protokoll 2019-12-17 § 197. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-11-07.     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ställa sig bakom förslag till förenklad beslutsprocess för förskrivna personliga 

hjälpmedel vilket innebär att beslut om riktlinjer och förändringar i 

produktanvisningarna från och med l oktober 2019 fattas av VästKoms styrelse eller 

VästKoms direktör.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 49 Dnr KS 2020/00049  

Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av 
privata utförare 

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. Gentemot kommuninvånarna är kommunen fortsatt ansvarig såsom 

huvudman, på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi.  

  

Utgångspunkten vid uppföljning av privata utförare inom ramen för programmet för 

uppföljning och insyn, i Uddevalla kommun, ska vara de riktningar och strategier som 

kommunfullmäktige och respektive nämnd har beslutat om i sina styrkort. 

Uppföljningen ska också följa kommunens riktlinjer för styrning och ledning, för att 

skapa en gemensam struktur för arbetet med planering, genomförande och utveckling av 

verksamheten. 

  

Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att med utgångspunkt från programmet 

reglera på vilket sätt avtal för privata utförare ska följas upp och hur allmänheten ska 

ges möjlighet till insyn. Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt 

ansvarsområde och svarar också för att detta regleras i de avtal som träffas med varje 

utförare.  

  

Vid uppsiktspliktsmöte under hösten visar nämnderna med kommunfullmäktiges 

program som grund en plan för när och på vilket sätt verksamheten ska följas upp 

kommande år. Vid uppsiktspliktsmöte under våren visar nämnderna resultat för 

genomförda uppföljningar under föregående år.     

  

Ann-Charlott Gustafsson (UP), Stefan Skoglund (S), Martin Pettersson (SD), Anna-

Lena Heydar (S), David Höglund Velasquez (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-01-29 § 10 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-09. 

Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare    

Yrkanden 

Stefan Skoglund (S): Återremittera ärendet till förvaltningen 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. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 49 

 

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. 

 

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

 

Ann-Charlott Gustafsson (UP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Karna Thomasdotter (MP) begär ajournering som kommunfullmäktige bifaller och 

verkställer kl. 19:54-20:03. 

 

Propositionsordningar 

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

enlighet med Stefan Skoglunds (S) yrkande och finner kommunfullmäktige besluta att 

avgöra ärendet idag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att återremittera ärendet i enlighet med Stefan Skoglunds (S) yrkande. 

Omröstningsresultat 

Med 40 ja-röster mot 20 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige genom en 

minoritetsåterremiss beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Ja-röster Nej-röster 

Mikael Staxäng (M) Anna Lena Heydar (S) 

Roger Ekeroos (M) Ingemar Samuelsson (S) 

Ingela Ruthner (M) Paula Berger (S) 

Sture Svennberg (M) Stefan Skoglund (S) 

Niklas Moe (M) Annelie Högberg (S) 

Gösta Dahlberg (M) Kenneth Engelbrektsson (S) 

Jens Borgland (M) Cecilia Sandberg (S) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Ja-röster forts. Nej-röster forts. 

Camilla Josefsson (M) Sonny Persson (S) 

Torsten Torstensson (C) Louise Åsenfors (S) 

Camilla Olsson (C) Per-Erik Holmberg (S) 

Stig Olsson (C) Susanne Grönvall (S) 

Monica Bang Lindberg (L) Susanne Börjesson (S) 

Roger Johansson (L) Carina Åström (S) 

Maria Johansson (L) Thommy Strand (S) 

Claes Dahlgren (L) Veronica Vendel (S) 

Jonas Sandwall (KD) Robert Wendel (S) 

Christina Nilsson (KD) David Höglund Velasquez (V) 

David Sahlsten (KD) Jaana Järvitalo (V) 

Karin Johansson (KD) Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

Karna Thomasdotter (MP) Illir Katrati (V) 

Lars Eide Andersson (MP)  

Martin Pettersson (SD)  

Rolf Carlson (SD)  

Mattias Forseng (SD)  

Thommy Carlin (SD)  

Elena Tibblin (SD)  

Stefan Eliasson (SD)  

Marjut Laine (SD)  

Krzysztof Swiniarski (SD)  

John Alexandersson (SD)  

Ann-Charlott Gustafsson (UP)  

Christer Hasslebäck (UP)  

Merja Henning (UP)  

Bjarne Rehnström (UP)  

Caroline Henriksson (UP)  

Kent Andreasson (UP)  

Majvor Abdon (UP)  

Lars Olsson (UP)  

Elving Andersson (C)  

  

  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att återremittera ärendet 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. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 49 

 

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 någon 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. 

 

Exempelvis: 

https://www.stenungsund.se/download/18.5fdb15ef1357a453ff88000324/149941954148

6/Riktlinjer%20för%20konkurrensutsättning%20och%20alternativa%20driftformer.pdf 

 

Eller 

 

https://kommun.falkenberg.se/download/18.638b0c7f16192341dec71a6/151870536140

3/Riktlinjer%20för%20konkurrensutsättning.pdf. 

 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50 Dnr KS 2020/00044  

Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2020 

Sammanfattning 

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

kommande år. Den sammanställda budgeten utgör grunden för den ekonomiska 

uppföljningen under 2020. Den sammanställda budgeten utgår från flerårsplanen 2020-

2022 som beslutades av kommunfullmäktige i juni. Den revideras med tillkommande 

beslut under resten av året samt uppdateras med prognosen från senaste delårsrapport. 

Den består även av nämndernas och företagens inrapportering i slutet av 2020.  

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

  

1. Korrigering har skett för 2019 års resultatprognos från senaste delårsrapport  

2. Justering av låneskuld till följd av lägre investeringar  

3. De finansiella kostnaderna och intäkterna har korrigerats för effekterna av en 

lägre låneskuld  

4. Omräkning av nämndernas kommunbidrag från fast till löpande pris, 

kompensation för löneökning vårdförbundet 2019, kompensation för ökade 

arvoden till politiker, fördelning från kapitalkostnadsreserven till nämnderna för 

färdigställda investeringar, kommunbidragsväxling för IT/telefoni och 

mötesplatser samt justering av effekter på grund av nya redovisningsregler 

  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 om en preliminär låneram på 4 801 mkr för 

kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för 2020. Till följd av 

lägre investeringar 2019 kan låneramen sänkas till 4 156 mkr. 

För mer information hänvisas till Flerårsplan 2020-2022 med sammanställd budget 

2020.     

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-01-29 § 9 

Flerårsplan 2020-2022 med sammanställd budget 2020 Kommunledningskontorets 

tjänsteskrivelse 2020-01-09   

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att fastställa budget för år 2020 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse samt nämnder på totalt 3 512,9 mkr,  

  

att fastställa flerårsplan för åren 2021-2022 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 

3 505,9 mkr, respektive 3 530,4 mkr,  

  

att upphäva 4:e att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 § 147, 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 50 
  

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en låneram på 4 156 mkr 

för kommunen, kommunens bolag och stiftelser för år 2020. 
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Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Dnr KS 2020/00102  

Avsägelser och val till stiftelsen Barnhemmets vänner 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att förrätta val och bevilja avsägelser till stiftelsen 

Barnhemmets Vänner. 

  

Stiftelsens styrelse ska enligt stadgarna bestå av sju ledamöter varav fyra kvinnor och 

tre män samt fyra ersättare. Dess räkenskaper ska granskas av två revisorer och två 

revisorsersättare varav en revisor och en revisorsersättare ska väljas av 

kommunfullmäktige. 

  

Kommunfullmäktige har emellertid valt åtta ledamöter och tre ersättare. Enligt 

kommunledningskontorets beräkningar om val enligt proportionalitetsprincipen borde 

miljöpartiets ledamot Ewa Aronsson ha valts till ersättare.  

Uddevallapartisten Eva Johansson har dock avsagt sig uppdraget som ledamot och 

enligt kontakt med Uddevallapartiets gruppledare föreslås Ewa Aronsson (MP) att 

kvarstanna som ledamot istället för Eva Johansson (UP). Kommunfullmäktige har 

därmed att välja en ersättare i stiftelsen.  

 

Kommunfullmäktige har felaktigt valt två revisorer till stiftelsen, Leif Frisk (SD) och 

Carl-Johan Sernestrand (L). Carl Johan Sernestrand (L) har därför avsagt sig uppdraget 

och ärendet har beretts hos kommunens revisorer.   

Mandatperioden är tvåårig och kommunledningskontoret föreslår att ledamöter, 

revisorer och ersättare för dessa väljs i enlighet med upprättad valhandling till och med 

2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-06 

Avsägelse från Eva Johansson, 2020-02-06 

Valhandling    

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP) nominerar Lars Andreasson (UP) till ersättare. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Christer Hasslebäcks 

(UP) nominering och finner kommunfullmäktige bifalla det. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att bevilja Eva Johanssons (UP) avsägelse som ledamot, 

 

att bevilja Carl-Johan Sernestrands (L) avsägelse som revisor, 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 

 

att välja Lars Andreasson (UP) till ersättare till och med 2022-12-31 samt 

  

att i övrigt välja ledamöter och revisorer samt ersättare för dessa i enlighet med 

upprättad valhandling till och med 2022-12-31.  
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Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 Dnr KS 2020/00001  

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

  

Protokoll från Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 2019-12-05. 

  

Protokoll från Kommunala rådet för äldre 2019-12-05. 

  

Dok. 303114 

Byggstart Norra Drottninggatan, projekt Kungsgatan etapp 2 

  

2019/846 

Länsstyrelsens beslut om ny ledamot/ersättare för ledamot i Uddevalla 

kommunfullmäktige efter avgången ledamot Glenn Patriksson (S). 

  

2019/886 

Länsstyrelsens beslut om ny ersättare för ledamot i Uddevalla kommunfullmäktige efter 

avgången ersättare Taisir Ali Kassem (S). 

  

2018/658  

Per Byding föreslår i ett medborgarförslag att utreda kostnad och möjlighet för att 

anlägga en ny enkelriktad utfart från Äsperöd. Förslaget innebär en dragning från 

Österled och Rosenhälls äldreboende till en anslutning till Ramserödsmotet. Enligt 

samhällsbyggnadsnämnden finns det, i den fördjupade översiktsplanen, en utpekad 

avlastningsväg vid norra delen av Västgötavägen. Utpekandet innebär att det finns en 

ambition för genomförandet men en utredning måste ske innan. I samband med 

detaljplanen för Rydingsberg ser man över trafikförbättrade åtgärder, förbättringar för 

oskyddade trafikanter på gång- och cykelvägar och åtgärder i korsningen 

Sigelhultsvägen/Västgötavägen. Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget 

besvarat.  
  
2019/621 
Medborgarförslag om att göra ett utegym i Hogstorp på Stationsvägens grusplan. Förvaltningen 

arbetar i dagsläget i ett projekt tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen för att 

kartlägga iordningsställda platser för spontana möten och aktivitet. Kultur och 

fritidsnämnden tackar förslagsställaren för det inkomna medborgarförslaget och beslutar att 

detta skall ingå som ett underlag i det fortsatta förvaltningsövergripande arbetet med att 

kartlägga och utveckla ytor för spontana möten och aktiviteter i Uddevalla kommun.  
Med detta anser kultur och fritidsnämnden medborgarförslaget som besvarat. 

  

2019/0734 
Ett medborgarförslag har inkommit från Claes Gustafsson om att tända och öppna 

Rimnershallen för allmänheten några kvällar i veckan för att uppmuntra allmänheten till att  
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Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 
 

röra på sig. Förslaget innebär också att det ska vara kostnadsfritt och att vem som helst ska 

kunna gå dit för att springa eller motionera. Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå 

förslaget om att låta Rimnershallen och Rimnersvallen vara upplysta och tillgängliga 

kostnadsfritt några kvällar i veckan med anledning av en alltför hög driftkostnad och 

energianvändning vid anläggningarna. 
  

2019/628 

Ett medborgarförslag har inkommit från Joakim Hedlund om att investera i 

kommuninvånarnas fysiska, psykiska och social hälsa genom att erbjuda naturliga 

mötesplatser och aktivitetsytor för alla åldrar.  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att kartläggning av behovet av hälsoutjämnande 

insatser i form av aktiva mötesplatser samt förvaltningens påbörjade samarbete med 

samhällsbyggnadsförvaltningen angående mindre mötesplatser för fysisk aktivitet 

medför att kultur och fritidsförvaltningen arbetar strategiskt för att utveckla och erbjuda 

aktiva mötesplatser. I detta arbete ingår dialog med olika målgrupper. Detta medför att 

kultur och fritidsnämnden anser att medborgarförslaget är besvarat.  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att en lägesrapportering ska ske till nämnden om vad 

som blivit gjort och hur långt vi har kommit med det gemensamma arbetet med 

kartläggning av våra gemensamma ytor för spontana möten och dess utveckling. 

Lägesrapportering ska ske på nämndsmötet i juni 2020. 

  

2019/676 
Rakel Edh föreslår i ett medborgarförslag att anlägga en innovativ lekplats på den tomma 

ytan vid korsningen Kålgårdbergsgatan samt Kungsgatan, fastighet Åberg 16. Uddevalla 

kommun äger inte fastigheten. Nuvarande fastighetsägare, Fastighets AB Åberg 16, 

planerar att ansöka om bygglov för att kunna bebygga fastigheten. I och med detta kommer 

kommunen inte inleda en förvärvsdiskussion. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
att anse medborgarförslaget besvarat. 

  

2019/471 

Medborgarförslag från Markus Klittvall om trygg och säker väg till och från 

Sommarhemsskolan har inkommit. I medborgarförslaget nämns särskilt gångvägen mellan 

skolan och Färövägen respektive Svarvaregatan. Denna gångväg vinterväghålles inte. Att 

vinterväghålla sträckan skulle förbättra möjligheten att gå mellan Sommarhemsskolan och 

Kapelle på ett tryggt sätt. Med de besparingskrav som Samhällsbyggnadsförvaltningen står 

inför finns inte utrymme att utöka vinterväghållningen. Förbättringar behöver också göras 

på Sommarhemsvägen där gångvägen söderifrån ansluter. Här saknas en ordnad 

gångpassage över Sommarhemsvägen. En åtgärd på Sommarhemsvägen bedöms rymmas 

inom budget år 2020. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra åt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen att anordna en säker gångpassage på Sommarhemsvägen 

där gångbanan från Färövägen ansluter, att övriga förslag beaktas i kommande 

prioriteringar och att därmed anse medborgarförslaget besvarat.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 
 

 

2019/591 

I sitt medborgarförslag föreslår Lars Gösta Ohlin att parkeringsrutor målas på 

Bävergiljan samt att det sätts upp en skylt med information om vilka parkeringsregler 

som gäller på gatan. I slutet av gatan finns en tydligt skyltad vändplats med förbud mot 

att parkera. Kommunens parkeringsvakter skriver ofta ut parkeringsanmärkning på 

fordon som parkerat i vändplatsen. Om man som fastighetsägare upplever problem med 

att bilar parkerar för nära ens utfart kan det ofta hjälpa att sätta upp skyltar vid utfarten, 

på grindstolpe eller liknande, som uppmärksammar trafikanter på utfarten. Detta 

ansvarar fastighetsägaren själv för.  I nuläget anser inte Samhällsbyggnadsförvaltningen 

att det finns behov av att måla parkeringsrutor på Bävergiljan, utan en första åtgärd bör 

vara att fastighetsägaren skyltar upp sin utfart. 

  

2019/00933 

Angående Uddevalla kommuns överenskommelse med CRCC, China Railway 

Construction Company.  
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets tjänsteskrivelse som svar till 

kommunens revisorer och att uppdra åt kommundirektören att utreda och ta fram förslag på 

Uddevalla kommuns hantering av internationella avtal, förbindelser och överenskommelser. 

  

KS 2019/462 

Ett medborgarförslag från Nils Carlsson m.fl. har inkommit om att kommun arrangerar 

ett öppet och offentligt informations- och dialogmöte för medborgarna har inkommit till 

kommunen. En rad dialoger har genomförts genom åren, oftast utifrån en specifik fråga 

eller ett specifikt område. Under 2018-2019 har det exempelvis hållits dialoger om 

kommande översiktsplan, utformning av en temalekplats, behov av en framtida 

ridanläggning i kommunen samt förslag och genomförande av aktiviteter för att bryta 

segregationen tillsammans i Uddevalla. På nationaldagen prövades också en annan form 

av dialog, ett så kallat politikertorg. Utöver ovanstående har kommunstyrelsen nyligen, 

2019-10-30, fattat beslut om att införa särskilda medborgardialoger på Kontaktcenter. 

Kommunstyrelsens beslut innebär att det ska genomföras dialogmöten upp till fyra 

gånger per år, kommunens nämnder ska vara representerade genom presidiet och 

förvaltningschefen samt övriga partier i kommunfullmäktige. Ytterligare detaljer 

kommer att arbetas fram inom den närmsta tiden. Beslutet går helt i linje med det som 

också efterfrågas i medborgarförslaget från Nils Carlsson, m.fl. och därmed kan 

medborgarförslaget anses besvarat.   

  

2020/129 

Skrivelse från kommunens revisorer angående underlag inför beslut om placering av 

simhall.   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 Dnr KS 2020/00066  

Medborgarförslag från Marika Fjellsson om bättre belysning vid 
övergångsstället nära ICA Kvantum på Göteborgsvägen  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  
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Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 
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§ 54 Dnr KS 2020/00072  

Medborgarförslag om specialteam för sexualundervisning i 
skolorna 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till barn-och utbildningsnämnden att besluta i ärendet.  
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§ 55 Dnr KS 2020/00073  

Medborgarförslag om en utomhus padeltennis bana 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  
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§ 56 Dnr KS 2020/00090  

Medborgarförslag om ökad habiliteringsersättning inom LSS 
daglig verksamhet  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till socialnämnden att besluta i ärendet.  
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§ 57 Dnr KS 2020/00095  

Medborgarförslag om att bygga en basketplan i centrala 
Ljungskile 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  
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§ 58 Dnr KS 2020/00055  

Medborgarförslag om att synkronisera ljussignaler på 
övergångsställen vid Kampenhof-Kungsgatan  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  
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§ 59 Dnr KS 2020/00098  

Medborgarförslag från Karl Erik Karlsson om att snygga till 
uteplatsen vid Linkärvens dagliga verksamhet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 
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§ 60 Dnr KS 2020/00138  

Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) 
och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn och 
hörselnedsättning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att remittera motionen till socialnämnden, det kommunala rådet för äldre samt det 

kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning.  
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§ 61 Dnr KS 2020/00125  

Avsägelse från Åke Granath (S) för uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Åke Granath har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har att behandla avsägelsen och 

hemställa hos kommunstyrelsen om ny räkning. 

 

Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2020-02-05 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet, 

 

att bevilja avsägelsen samt 

 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny räkning.  

 

 


