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Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Krzysztof Swiniarski (SD) 

John Alexandersson (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

Christer Hasslebäck (UP) 

Merja Henning (UP) 

Kent Andreasson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Fredrik Södersten (M) för Carin Ramneskär (M) 

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

Margareta Wendel (S) för Anna-Lena Heydar (S) 

Catharina Hernod (S) för Kenneth Engelbrektsson (S) 
  
Övriga Christian Persson (S), kommunrevisionens ordförande 

Peter Larsson, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 249 Dnr KS 289389  

Inledande ord om sammanträdet 

Sammanfattning 

Ordförande inleder sammanträdet med att tacka partiernas gruppledare för den senaste 

tidens överläggningar som har utmynnat i en överenskommelse om att idag 

sammanträda med ett reducerat antal ledamöter mot bakgrund av den rådande 

smittspridningen av covid-19. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 250 Dnr KS 2020/00559  

Kommunens flerårsplan 2021-2023 med budget 2021 

Sammanfattning 

Förslaget till flerårsplan 2021-2023 utgår från de förutsättningar och den ekonomiska 

prognos som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade i augusti. 

Effekterna av coronapandemin är stora och det råder stor osäkerhet kring vilka 

konsekvenser det kommer att medföra för Sveriges ekonomi. Skatteintäkterna kommer 

att påverkas negativt och tillskott har föreslagits från regeringen i samband med höstens 

budgetproposition. Pandemin kommer också att sätta tydliga avtryck i omvärlden. I 

vilken omfattning ekonomin påverkas är näst intill omöjligt att avgöra, men en 

betydande påverkan kommer att ske, förmodligen en lång tid framöver.  

  

Den andra förutsättningen är att de behov av kostnadsminskningar som tidigare 

redovisats. SKRs bedömningar av kommunsektorns ekonomi framöver är fortsatt 

problematisk. För att klara av de ökade kostnaderna för en ökande befolkningen och en 

förändrad demografisk struktur, behöver nettokostnaderna minskas. Det bekräftar den 

bild som beskrivits under flera år och åtgärder har påbörjats och måste fortsätta i 

enlighet med tidigare planer. I förutsättningarna har hittills fördelats ut 80 mkr för 2020, 

som ökar till 150 mkr 2021 och 190 mkr 2022.  

  

Det beror på att den tillväxt som skatteintäkterna ger, inte räcker till för att finansiera de 

ökade kostnaderna som förväntas. Kostnaderna ökar då befolkningstillväxten är snabb 

och ökar efterfrågan på de levererade tjänsterna. Dessutom finns det ett stort 

investeringsbehov i lokaler, både för en ökad kapacitet och för förbättringar av 

befintliga lokaler. Samtidigt är befolkningsökningen lägre i arbetsför ålder, vilket ökar 

på problematiken, då den så kallade försörjningskvoten ökar och mer service måste 

betalas av varje invånare i arbetsför ålder. En finansiering för de ökade kostnaderna för 

befolkningsförändringarna och de ökade kapitalkostnaderna för investeringar behöver 

skapas och denna volym ökar över tid.  

  

Effektiviseringsfonden som infördes föregående år är borttagen och finns inte med i 

föreslaget till flerårsplan. 

Förslaget till flerårsplan 2021-2023 baseras på oförändrad skattesats om 22,16 kronor. 

Detaljer och förändringarna till nämnderna framgår under avsnittet ”Nämndernas 

budget och verksamhet”. Effekterna kommer att konkretiseras i nämndernas 

internbudget under hösten.  

 

Paula Berger (S), Camilla Johansson (C), Gösta Dahlberg (M), Monica Bang Lindberg 

(L), Martin Pettersson (SD), Christer Hasslebäck (UP), Ann-Charlott Gustafsson (UP), 

Kent Andreasson (UP), David Sahlsten (KD), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Illir 

Kastrati (V) och Jarmo Uusitalo (MP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-10-28 § 298 

Kristdemokraternas budgetförslag 

Uddevallapartiets budgetförslag 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 250 
Vänsterpartiets budgetförslag 

Sverigedemokraternas budgetförslag 

Miljöpartiets budgetförslag 

Majoritetspartiernas förslag till Flerårsplan 2021-2023 med budget 2021 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-19 Forts. § 298 

Yrkanden 

Paula Berger (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Martin Pettersson (SD): Bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. 

 

Christer Hasslebäck (UP) och Kent Andreasson (UP): Bifall till Uddevallapartiets 

budgetförslag. 

 

David Sahlsten (KD): Bifall till Kristdemokraternas budgetförslag. 

 

Kerstin Joelsson-Wallsby: (V): Bifall till Vänsterpartiets budgetförslag. 

 

Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till Miljöpartiets budgetförslag. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på de olika budgetförslagen och finner 

kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att fastställa skattesatsen för år 2021 till 22,16 kronor, 

att fastställa budget för år 2021 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse samt nämnder på totalt 3 525,2 mkr,  

 

att fastställa flerårsplan för åren 2022-2023 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 

3 507,0 mkr respektive 3 544,5 mkr,    

  

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram 

på 4 124 mkr för kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för år 

2021,  

  

att de finansiella målen för 2021-2023 fastställs i enlighet med kommunfullmäktiges 

styrkort 2020-2022,  

  

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

lönereserven besluta om kompensation till nämndernas kommunbidrag för pris- och 

löneökningar samt eventuella mindre justeringar av kommunbidragen i övrigt,  

  

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

för investeringar som blir färdigställda under 2021, 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

Forts. § 250 
 

att effektiviseringsfonden upphör från 2021, 

  

att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar och uppdrag 

som redovisas,  

  

att fastställa internräntan för år 2021 till 1,25 %,   

  

att nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inklusive internbudget för år 

2021 senast under december månad 2020,  

  

att samtliga externa hyreskontrakt med en årskostnad på minst 1 mkr ska godkännas av 

kommunstyrelsen genom aktualisering från finansieringsansvarig nämnd innan 

beställning lämnas till samhällsbyggnadsnämnden,  

  
att godkänna investeringssammanställningen om 588 mkr för 2021, 658 mkr för 2022 

samt 878 mkr för 2023, 

  
att investeringar med projektstart 2021 och 2022 får påbörjas, under förutsättning att 

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

expansionsinvesteringar, 

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

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

Reservation 

Sverigedemokraternas, Uddevallapartiets, Vänsterpartiets, Kristdemokraternas och 

Miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för sina respektive 

yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 251 Dnr KS 2020/00590  

Revidering av strategisk plan och kommunfullmäktiges styrkort 

Sammanfattning 

Den nya majoriteten, Socialdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Centern har 

tillsammans arbetat fram en strategisk plan för återstoden av mandatperioden 2020-

2022. 

  

Strategisk plan 2020-2022 har tagit sin utgångspunkt i mandatperiodens tidigare 

strategiska plan där visionen för Uddevalla kommun, framarbetad av samtliga partier 

representerade i Uddevalla kommunfullmäktige, finns med som grund.  Den strategiska 

planen innehåller kommunens vision, den nya majoritetens politiska plattform, fem 

riktningar, 11 övergripande strategier, 19 mätbara mått samt kommunfullmäktiges 

styrkort 2020-2022 

 

Jarmo Uusitalo (MP) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-10-28 § 299 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-07 

Strategisk plan 2020-2022  

Kommunfullmäktiges styrkort 2020-2022  

Uddevalla kommuns vision     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att fastställa strategisk plan 2020-2022 med kommunfullmäktiges styrkort 2020-2022. 

 

Deltar ej i beslut 
Miljöpartiets, Vänsterpartiets, Sverigedemokraternas, Kristdemokraternas och 

Uddevallapartiets ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 252 Dnr KS 2020/00629  

Ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Busstrafik 
AB 

Sammanfattning 

Med anledning av Uddevalla Omnibus AB förvärv av Lysekils Busstrafik AB har 

kommunledningskontoret upprättat förslag till gemensamt specifikt ägardirektiv för de 

båda bolagen. Förslaget bygger på nuvarande ägardirektiv för Uddevalla Omnibus. 

  

Verksamhetsområdet i förslaget ägardirektiv följer den beskrivning som finns i förslag 

till bolagsordningar för de båda bolagen, vilka är under behandling i andra ärenden. 

Någon juridisk analys eller bedömning i detta avseende har inte gjorts då sådan 

information tidigare lämnats till kommunstyrelsen, gruppledare i fullmäktige samt 

styrelsen i Uddevalla Utvecklings AB.  

  

Som ett resultat av pågående översyn av kommunens ägarstyrning gentemot de 

kommunala bolagen föreslås en förändring av målet om räntabilitet på totalt kapital, 

från nuvarande 6 % till 3 %, vilket bedöms vara ett mer relevant mål.  

  

Anpassning till ny kommunallag har också gjorts. Ägardirektivet ska för att äga 

giltighet antas av bolagsstämmorna. 

 

Monica Bang Lindberg (L), David Sahlsten (KS) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i 

ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-10-28 § 301 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-13. 

Förslag, specifikt ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Busstrafik AB. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Busstrafik AB.  

 

Deltar ej i beslut 
Sverigedemokraternas, Liberalernas, Moderaternas, Centerpartiets och 

Kristdemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

 

Protokollsanteckning 

Monica Bang Lindberg (L) noterar å Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets 

vägnar följande anteckning till protokollet. 

 

En majoritet i Kommunfullmäktige beslöt den 1 juli att tillstyrka att Uddevalla Omnibus 

AB skulle förvärva Lysekils Busstrafik AB. Våra partier (M, C och L) var mot affären 

och röstade för avslag, skälet för detta var att vi ansåg att det var ett för stort  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 252 
 

risktagande med medborgarnas skattepengar. Vår grunduppfattning är dessutom att  

kommunen bör avyttra sitt ägande av Uddevalla Omnibus AB. Förvärvet har dock 

genomförts och därvid bedrivs också trafik i Småland, via Lysekils Busstrafik AB. Detta 

är i direkt strid med gällande bolagsordning och ägardirektiv som båda beslutats av 

Kommunfullmäktige.  

 

Detta förhållande är djupt otillfredsställande. Det rätta hade naturligtvis varit att 

Kommunfullmäktige tagit ställning till eventuellt förändrad bolagsordning och nya 

ägardirektiv innan verksamheten börjat drivas av Uddevalla Omnibus AB.  

 

Vi anser fortfarande att förvärvet var felaktigt men har naturligtvis respekt för att en 

majoritet i Kommunfullmäktige beslöt annorlunda. Vi väljer därför att i dessa ärenden 

lägga ned våra röster. 

 

David Sahlsten (KD) ansluter sig till Monica Bang Lindbergs (L) protokollsanteckning. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 253 Dnr KS 2020/00604  

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB 

Sammanfattning 

Uddevalla Omnibus AB har inkommit med förslag till reviderad bolagsordning. 

Ändringarna är föranledda av bolagets förvärv av Lysekils Busstrafik AB, vilket 

godkändes av kommunfullmäktige 2020-07-01. 

Ändringarna i bolagsordningen berör paragraferna 3 och 4 där en skrivning om 

dotterbolag lagts till samt ändring i bolagets geografiska verksamhetsområde. En 

hänvisning till lagen om kommunala befogenheter har också infogats.  

  

Kommunstyrelsen, gruppledare i fullmäktige samt styrelsen i Uddevalla Utvecklings 

AB har under våren 2020 av kommunledningskontoret erhållit redogörelser för legala 

aspekter på förvärvet. Kommunledningskontoret därför inte företagit något juridisk 

analys eller bedömning av föreliggande förslag till reviderad bolagsordning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-10-28 § 302 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-30. 

Förslag till reviderad bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB. 

Gällande bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB, senast rev sep 2014. 

Protokoll från bolagsstämma Uddevalla Omnibus AB 2020-08-25. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna revidering av bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB enligt upprättat 

förslag. 

  

Deltar ej i beslut 
Sverigedemokraternas, Liberalernas, Moderaternas, Centerpartiets och 

Kristdemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 
  

Protokollsanteckning 

Monica Bang Lindberg (L) noterar å Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets 

vägnar följande anteckning till protokollet. 

 

En majoritet i Kommunfullmäktige beslöt den 1 juli att tillstyrka att Uddevalla Omnibus 

AB skulle förvärva Lysekils Busstrafik AB. Våra partier (M, C och L) var mot affären 

och röstade för avslag, skälet för detta var att vi ansåg att det var ett för stort 

risktagande med medborgarnas skattepengar. Vår grunduppfattning är dessutom att 

kommunen bör avyttra sitt ägande av Uddevalla Omnibus AB. Förvärvet har dock 

genomförts och därvid bedrivs också trafik i Småland, via Lysekils Busstrafik AB. Detta 

är i direkt strid med gällande bolagsordning och ägardirektiv som båda beslutats av 

Kommunfullmäktige.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 253 
 

Detta förhållande är djupt otillfredsställande. Det rätta hade naturligtvis varit att 

Kommunfullmäktige tagit ställning till eventuellt förändrad bolagsordning och nya 

ägardirektiv innan verksamheten börjat drivas av Uddevalla Omnibus AB.  

 

Vi anser fortfarande att förvärvet var felaktigt men har naturligtvis respekt för att en 

majoritet i Kommunfullmäktige beslöt annorlunda. Vi väljer därför att i dessa ärenden 

lägga ned våra röster. 

 

David Sahlsten (KD) ansluter sig till Monica Bang Lindbergs (L) protokollsanteckning. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 254 Dnr KS 2020/00628  

Bolagsordning för Lysekils Busstrafik AB 

Sammanfattning 

Uddevalla Omnibus AB har inkommit med förslag till bolagsordning för Lysekils 

Busstrafik AB som förvärvades efter godkännande av kommunfullmäktige 2020-07-01.  

  

Föreslagen bolagsordning för Lysekils Busstrafik följer innehållet i den föreslagna 

reviderade bolagsordningen för Omnibus, förutom aktiekapital, aktieantal och bolagets 

säte (det senare föreslås vara Lysekil). Bolagsordning för Omnibus behandlas i annat 

ärende.  

  

Kommunstyrelsen, gruppledare i fullmäktige samt styrelsen i Uddevalla Utvecklings 

AB har under våren 2020 av kommunledningskontoret erhållit redogörelser för legala 

aspekter på förvärvet av Lysekils Buss. Kommunledningskontoret därför inte företagit 

något juridisk analys eller bedömning av föreliggande förslag till reviderad 

bolagsordning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-10-28 § 303 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-12. 

Förslag till bolagsordning för Lysekils Busstrafik AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna kommunstyrelsens förslag till bolagsordning för Lysekils Busstrafik AB. 

 

Deltar ej i beslut 
Sverigedemokraternas, Liberalernas, Moderaternas, Centerpartiets och 

Kristdemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Monica Bang Lindberg (L) noterar å Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets 

vägnar följande anteckning till protokollet. 

 

En majoritet i Kommunfullmäktige beslöt den 1 juli att tillstyrka att Uddevalla Omnibus 

AB skulle förvärva Lysekils Busstrafik AB. Våra partier (M, C och L) var mot affären 

och röstade för avslag, skälet för detta var att vi ansåg att det var ett för stort 

risktagande med medborgarnas skattepengar. Vår grunduppfattning är dessutom att 

kommunen bör avyttra sitt ägande av Uddevalla Omnibus AB. Förvärvet har dock 

genomförts och därvid bedrivs också trafik i Småland, via Lysekils Busstrafik AB. Detta 

är i direkt strid med gällande bolagsordning och ägardirektiv som båda beslutats av 

Kommunfullmäktige.  

 

Detta förhållande är djupt otillfredsställande. Det rätta hade naturligtvis varit att 

Kommunfullmäktige tagit ställning till eventuellt förändrad bolagsordning och nya 

ägardirektiv innan verksamheten börjat drivas av Uddevalla Omnibus AB.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 254 
 

Vi anser fortfarande att förvärvet var felaktigt men har naturligtvis respekt för att en 

majoritet i Kommunfullmäktige beslöt annorlunda. Vi väljer därför att i dessa ärenden 

lägga ned våra röster. 

 

David Sahlsten (KD) ansluter sig till Monica Bang Lindbergs (L) protokollsanteckning. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 255 Dnr KS 2020/00640  

Val av styrelse och lekmannarevisorer, Lysekils Busstrafik AB 

Sammanfattning 

Enligt Lysekils Busstrafik AB:s bolagsordning ska kommunfullmäktige välja en styrelse 

bestående av lägst fem och högst nio ledamöter jämte högst fem suppleanter. 

Kommunfullmäktige ska bland ledamöterna också välja en ordförande och en eller flera 

vice ordföranden. Därutöver ska kommunfullmäktige välja minst en revisor och en 

revisorssuppleant. 

 

Kommunstyrelsens ordförande har meddelat att den politiska majoriteten önskar att 

styrelsen och revisionen ska vara densamma som i dess moderbolag, Uddevalla 

Omnibus AB. Förslaget är således att välja Uddevallas Omnibus AB:s styrelse och 

revisorer till motsvarande uppdrag i Lysekils Busstrafik AB. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-27 

Förteckning över styrelse och revisorer Uddevalla Omnibus AB, 2020-10-17 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att välja ledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter enligt förteckning 

daterad 2020-10-27. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 256 Dnr KS 2019/00911  

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet av en 
kooperativ hyresrättsförening  

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) har inkommit med motion om att upphandla partner för att utreda 

bildandet av en kooperativ hyresrättsförening. 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till socialnämnden och 

kommunala rådet för äldre.  

Kommunala rådet för äldre har inte sammanträtt på grund av Covid 19, dock har 

pensionärsföreningarna i Uddevalla haft ett möte vid vilket beslutades att tillstyrka 

motionen.  

Socialnämnden behandlade ärendet 2020-04-15. Nämnden beslutade att som remissvar 

uttrycka att den ställer sig positiv till alternativa boendeformer men anser inte att 

bostadsbildandet ligger inom socialnämndens ansvarsområde. 
Boende för äldre enligt socialtjänstlagen är socialnämndens ansvar. Bostäder för äldre 

personer utöver detta hanteras bl.a. av kommunens bostadsstiftelser och privata aktörer och 

dessa har möjlighet att initiera projekt baserade på modellen kooperativ hyresrätt.  
Kommunledningskontoret bedömer, med hänvisning till att socialnämndens yttrande att 

motionen bör avslås. 

 

Stefan Skoglund (S), Camilla Johansson (C), Jarmo Uusitalo (MP), Monica Bang 

Lindberg (L), Gösta Dahlberg (M), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Ann-Charlott 

Gustafsson (UP) yttrar sig i ärendet. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-10-28 § 295 

Remissvar från pensionärsföreningarna, 2020-10-19 

Kommunala rådet för äldres protokoll, 2020-10-08 § 18 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättnings protokoll, 2020-10-08 § 18  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-15. 

Socialnämndens protokoll 2020-04-15 § 53. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-04.  

Uddevalla pensionsorganisationer, protokoll 2020-03-19. 

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet av en kooperativ 

hyresrättsförening. 

Yrkanden 

Stefan Skoglund (S), Camilla Johansson (C), Jarmo Uusitalo (MP) och 

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

 

Monica Bang Lindberg (L), Gösta Dahlberg (M) och Ann-Charlott Gustafsson (UP): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 256 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Stefan Skoglunds (S) 

m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Stefan Skoglunds (S) m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 

Med 18 ja-röster och 14 nej-röster finner ordförande kommunfullmäktige besluta i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Ja-röst Nej-röst 

Fredrik Södersten (M) Camilla Johansson (C) 

Roger Ekeroos (M) Elving Andersson (C) 

Niklas Moe (M) Ingemar Samuelsson (S) 

Gösta Dahlberg (M) Margareta Wendel (S) 

Camilla Josefsson (M) Paula Berger (S) 

Monica Bang Lindberg (L) Stefan Skoglund (S) 

Maria Johansson (L) Annelie Högberg (S) 

David Sahlsten (KD) Catharina Hernod (S) 

Karin Johansson (KD) Louise Åsenfors (S) 

Martin Pettersson (SD)  Veronica Vendel (S) 

Rose-Marie Antonsson (SD) Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

Stefan Eliasson (SD) Illir Kastrati (V) 

Krzysztof Swiniarski (SD) Jarmo Uusitalo (MP)  

John Alexandersson (SD) Ann-Marie Viblom (MP) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP)   

Christer Hasslebäck (UP)   

Merja Henning (UP)  

Kent Andreasson (UP)  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen. 

Reservation 

Socialdemokraternas, Centerpartiets, Miljöpartiets och Vänsterpartiets ledamöter 

reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 257 Dnr KS 2019/00739  

Motion från Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) 
om kommunal bostadsförmedling 

Sammanfattning 

Kerstin Joelsson Wallsby (V) m.fl. har inkommit med motion om att kommunstyrelsen 

ska undersöka möjligheterna att starta en kommunal bostadsförmedling i Uddevalla. 

Förslaget motiveras av att kösystemet ska bli mer rättvist och att behovet av bostad 

alltid ska sättas främst. 

  

Enligt Boverket (2019) har omkring 15 svenska kommuner en kommunal 

bostadsförmedling, Uddevalla är inte en av dem. Det finns också bostadsförmedlingar 

som bedrivs i privat regi. De kommunala bostadsstiftelserna i Uddevalla bedöms ha en 

väl fungerande bostadskö i egen regi där stiftelsernas egna lägenheter förmedlas. På 

kommunens webbplats finns en sida där privata hyresvärdar ges möjlighet att visa sina 

kontaktuppgifter och länka till sina egna webbplatser med information om bl.a. bestånd 

och lediga lägenheter.  

  

En kommunal bostadsförmedling kommer att innebära en kostnad som måste hanteras 

av antingen fastighetsägarna, kommunen eller de sökande. Det är i slutändan 

fastighetsägarna som bestämmer villkor för uthyrningar, t.ex. i fråga om inkomstkrav på 

blivande hyresgäster. Kommunen har alltså små möjligheter att styra fastighetsägarna 

att tillämpa en modell baserad på vissa kriterier, t.ex. definierade behov, genom att 

starta en förmedlingsverksamhet. En fördel skulle dock troligen vara att det blir enklare 

för den bostadssökande.  

  

Kommunledningskontorets initiala bedömning är att motionens förslag om att utreda 

bostadsförmedling bör avslås med ovan lägesbeskrivning.  

 

Illir Kastrati (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-10-28 § 296 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-23. 

Motion från Kerstin Joelsson Wallsby (V) m.fl. 

Yrkanden 

Illir Kastrati (V): Bifall till motionen. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Illir Kastratis (V) 

yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att avslå motionen. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 257 

Reservation 

Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 258 Dnr KS 2019/00317  

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om 
förbättrad belysning som brottsförebyggande åtgärd 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin har inkommit med motion om att det ska 

genomföras en översyn av utomhusbelysningen i kommunen och att förbättra 

belysningen där så erfordras. Förslaget motiveras med att ökad belysning ska förebygga 

brott. Motionärerna vill bland annat se förstärkning av belysning i Dalabergsområdet, 

främst vid skolor, gångtunnlar, parkeringsplatser och vid gångstråk i anslutning till 

skogsområden. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till 

samhällsbyggnadsnämnden. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen 2020-09-29 och beslutade då att 

uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att återkomma till nämnden med en 

redogörelse för hur kommunen arbetar idag med belysningsfrågor i hela kommunen 

med syfte att öka trygghet och trafiksäkerhet samt val av tekniklösningar. Nämnden 

föreslår i övrigt att motionen ska anses besvarad.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-10-28 § 297 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-29. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-099-17 § 383. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-25. 

Belysningsstrategi Varbergs kommun. 

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD). 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Bifall till förslaget i samhällsbyggnadsförvaltningens 

tjänsteskrivelse. 

 

David Sahlsten (KD): Bifall till Martin Pettersson (SD) yrkande. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Martin Petterssons 

(SD) yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att med ovan anse motionen besvarad. 

Reservation 

Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för 

egna yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 259 Dnr KS 2020/00113  

Riktlinjer för Uddevalla kommuns hantering av internationella 
avtal, förbindelser och överenskommelser, uppdrag från 
kommunstyrelsen  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-29, i samband med behandling av en skrivelse 

från kommunens revisorer, att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på 

Uddevalla kommuns hantering av internationella avtal, förbindelser och 

överenskommelser. 

  

Kommunledningskontoret har därför tagit fram förslag till riktlinjer för internationella 

avtal och överenskommelser. I korthet innebär riktlinjerna att överenskommelser som 

fattas inom ramen för befintliga vänortssamarbeten, och/eller innebär samverkan inom 

Norden och EU samt avtal som tecknas med stöd av upphandlingslagstiftning och 

kommunens inköps- och upphandlingspolicy får beslutas av ansvarig nämnd. Övriga 

avtal ska fastställas av kommunstyrelsen. Ärenden av principiell beskaffenhet eller 

annars större vikt ankommer på kommunfullmäktige att besluta om. 

  

Syftet med riktlinjen är att säkerställa att besluten föregås av en utredning som prövar 

både kommunal kompetens enligt kommunallagen, säkerhetsmässiga aspekter och att 

det görs strategiska kommunövergripande övervägningar innan nya samarbeten ingås.   

Förslaget har föregåtts av en enklare kartläggning av förbindelser som ingåtts de senaste 

fem åren. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-10-28 § 300 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-06. 

Förslag till riktlinjer för internationella avtal och överenskommelser. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-29 § 27. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta kommunstyrelsens förslag till riktlinjer för internationella avtal och 

överenskommelser. 
  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 260 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 inkom våren 2020 med en utredning om framtida 

råvattenförsörjning för Uddevalla kommun. 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 2050 men otillräckliga för att klara behoven år 2100.  

  

Uddevalla Vatten AB har förordat ett lösningsförslag som innebär att råvatten tas in via 

Vänern och ett samarbete med Trollhättan Energi AB som redan har startat ett arbete 

med ett nytt vattenverk, intag via Vänern och ledning däremellan. 

  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-08 godkänna att Uddevalla Vatten AB inleder 

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

samförläggning av råvattenledning och intagsledning från Vänern och att det färdiga 

avtalsförslaget skulle tillställas kommunfullmäktige för beslut. Ett förslag till avtal har 

nu tagits fram och godkändes av styrelsen för Uddevalla Vatten AB i september.  

  

Uddevalla Vattens beskrivning av avtalets innebörd är att Sjöledningen (intag, 

sjöledning samt råvattenpumpstation vid Vänerns strand) byggs av Trollhättan Energi 

AB som tar ut en kostnad för utgående råvatten. Kostnaden baseras på avskrivnings och 

räntekostnader samt driftskostnaderna som uppstår. Landledningen (ledningarna från 

råvattenpumpstationen till Trollhättans vattenverk i Överby) samfinansieras och anläggs 

av Trollhättan Energi AB och Uddevalla Vatten AB med lika stora delar. Trollhättan 

Energi AB sköter drift av ledningen och kostnaden för detta delas lika mellan parterna. 

  

Avtalets godkännande innebär att projektering kommer att starta. Detta sker genom en 

partneringupphandling. Efter projektering – FAS 1, kommer detaljerad kostnadsprognos 

att ligga som underlag för beslut om FAS 2 – genomförande. Uddevalla Vatten AB samt 

kommunfullmäktige beräknas kunna ta beslut om FAS 2 under år 2023. Om någon av 

parterna (Trollhättan/Uddevalla) inte fattar beslut om FAS 2 så ska den ersätta den 

andre partens merkostnader för omprojektering samt att insatta medel anses förbrukade.  

  

Efter detta avtals godkännande startar även arbetet med stråkvalsanalys och 

förprojektering av etappen Trollhättan-Uddevalla. Arbetet ska ligga till grund för beslut 

rörande start av FAS 1 för denna etapp. Detta beslut väntas tas samtidigt som beslut om 

FAS 2 för samverkansentreprenaden. 

  

  

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-10-28 § 304 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-06. 

Avtal avseende leverans av råvatten och samarbete rörande råvattenledning, utkast 

2020-09-17. 

Uddevalla Vatten AB, protokoll, styrelsen 2020-09-24. 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2020-04-08 § 94. 

Utredning och förslag till framtida råvattenförsörjning för Uddevalla kommun. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna avtal mellan Trollhättan Energi AB och Uddevalla Vatten AB avseende 

leverans av råvatten och samarbete rörande råvattenledning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 261 Dnr KS 2020/00596  

Ökning av insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening 

Sammanfattning 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 

obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 

medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 

tilläggsinsats.   

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå 

på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 

medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner, vilket 

samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats 

till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt 

följande: 

  

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 

(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2022 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 

  

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen 

minst uppgår till ovan angivna belopp.  

  

Beloppet beräknas på invånarantalet det år kommunen uppnådde den tidigare högsta 

nivån på insatskapital. Uddevalla kommun nådde denna nivå 2015 och då uppgick 

invånarantalet till 53 517 invånare. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-10-28 § 305 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-28 

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att Uddevalla kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (’Föreningen’) ska 

inbetala ett insatsbelopp om 21 406 000 kronor  

  

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 

inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under 

åren 2021, 2022,2023 och 2024, upp till ett belopp om maximalt 1 300 kronor per 

invånare, 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 261 

 
att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskild angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningarna enligt beslut ovan. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 262 Dnr KS 2020/00677  

Anmälan av revisionsrapport oktober 2020, uppföljande 
granskning av 2018 års fördjupande granskningar 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har låtit göra en uppföljande granskning av 2018 års fördjupade 
granskningar i syfte att bedöma vilka åtgärder samhällsbyggnadsnämnden och 
överförmyndaren har vidtagit utifrån de rekommendationer som revisionen då lämnade. 

Den samlade bedömningen är att samhällsbyggnadsnämnden och överförmyndaren i 

huvudsak har omhändertagit de rekommendationer som lämnades i granskningarna 

2018. 

 

Revisionsrapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom, nämnderna är inte 

ombedda att yttra sig över granskningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-30 

Följebrev till revisionsrapporten  

Revisionsrapport oktober 2020, uppföljande granskning av 2018 års fördjupande 

granskningar 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att notera informationen. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 263 Dnr KS 2020/00643  

Anmälan av revisionsrapport avseende granskning av 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har låtit granska samhällsbyggnadsnämndens verksamhet med 

fokus på arbetsformer för genomförandet av investeringsprojekt. Granskningens 

slutsatser och iakttagelser har översänts till samhällsbyggnadsnämnden som senast den 

12 januari 2021 ska yttra sig över granskningen. Nämndens yttrande kommer därefter 

tillställas kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-23 

Granskningsrapport avseende samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

Följebrev till granskningsrapporten 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att notera informationen. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 264 Dnr KS 2020/00001  

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

 

2020/445 

Beslut från Vänersboegs Tingsrätt angående överklagande av antagande av detaljplan 

för Rydingsberg 1 m.fl., bostäder och förskola  KS 2020/353, mål nr P3077-20 

 

308296 

2020-09-24 Protokoll nr 6 Styrelsemöte Uddevalla Vatten AB 

 

Demokratiberedningens protokoll 2020-10-08 

Kommunala rådet för äldre protokoll 2020-10-08  

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning protokoll 2020-10-08 

 

Ungdomsfullmäktiges protokoll, 2020-10-20 

 

2020/517 

Beslut om förordnande som vigselförrättare för Elving Andersson (C) 

 

308754 

2020-10-22 Protokoll nr 5 Styrelsemöte Västvatten AB 

 

308755 

2020-10-22 Protokoll nr 7 Styrelsemöte Uddevalla Vatten AB 

 

KS 2019/53 

Det har inkommit ett medförslag om att Uddevalla kommun bör investera i en 

tankstation för vätgasdrivna bilar. Det finns i dagsläget endast fyra vätgasstationer drift i 

Sverige plus ytterligare en färdigställd i Göteborg. Ytterligare omkring åtta stationer 

kommer att byggas i Sverige den närmaste tiden. Uddevalla kommun arbetar aktivt med 

att en av dessa vätgastankstationer ska byggas i Uddevalla. Kommunstyrelsen beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

KS 2019/913 

Peter Kloth och Marcus Göthberg har inkommit med medborgarförslag om att inrätta en 

minnesplats för brottsoffer, förslagsvis i Hasselbacken och refererar bland annat till en 

specifik tragisk händelse och att fler händelser behöver en sådan plats. 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget samt att översända frågan till 

brottsförebygganderådet och utöka det till att gälla en minnesplats för mer än 

brottsoffer. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 265 Dnr KS 270387  

Nya medborgarförslag, motioner, medborgarförslag och enkla 
frågor 

Sammanfattning 

Inga nya motioner, interpellationer och enkla frågor har inkommit. 

 

Nya medborgarförslag behandlas i respektive ärende. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 266 Dnr KS 2020/00669  

Medborgarförslag från Angelica Wahlberg om lokal till Djurens 
vänners katthem 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 267 Dnr KS 2020/00668  

Medborgarförslag om hundrastgård 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 268 Dnr KS 2020/00666  

Medborgarförslag från Jörgen Olsson om komplettering av 
cykelväg fram till Unda camping 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 269 Dnr KS 2020/00658  

Medborgarförslag från Per Jensen om att bygga cykelbana vid 
Utby-Unda samt komplettera cykelbanan Nötesundsbron-
Rotviksbro 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 270 Dnr KS 2020/00651  

Medborgarförslag från Cecilia Cinar om restaurering av 
bryggan längs Rödön 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att överlåta till kultur och fritidsnämnden att 

besluta i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Cecilia Cinar 

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L): Att medborgarförslaget remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden inför beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på presidiets förslag med Monica Bang Lindbergs (L) 

yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla det. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kultur- och fritidsnämnden att besluta i ärendet efter remiss till 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 271 Dnr KS 2020/00647  

Medborgarförslag om tågperrong vid Rimnersområdet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 272 Dnr KS 2020/00638  

Medborgarförslag från Marcus Gerd om att se över staketet på 
gångbron mellan Furuhall och Stallgården 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 273 Dnr KS 2020/00697  

Avsägelse från Markus Klasson (M) gällande uppdraget som 
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden  

Sammanfattning 

Markus Klasson (M) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget 

som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige har att behandla 

avsägelsen samt förrätta fyllnadsval.  

 

Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2020-11-06 

Yrkanden 

Gösta Dahlberg (M) nominerar Roger Ekeroos (M) till ny ersättare i 

samhällsbyggnadsnämnden. Tjänstgöringstiden föreslås vara till och med november 

2021. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet, 

 

att godkänna avsägelsen samt, 

att välja Roger Ekeroos (M) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden till och med 

november 2021. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 274 Dnr KS 2020/00702  

Avsägelse från Roger Ekeroos (M) gällande uppdraget som 
ledamot i samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 

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

ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige har att behandla avsägelsen 

samt förrätta fyllnadsval.  

 

Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2020-11-09 

Yrkanden 

Gösta Dahlberg (M) nominerar Henrik Sundström (M) till ny ledamot i 

samhällsbyggnadsnämnden. Tjänstgöringstiden föreslås till och med november 2021. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet, 

att godkänna avsägelsen, 

att välja Henrik Sundström (M) till ledamot i samhällsbyggnadsnämnden till och med 

november 2021. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 275 Dnr KS 2020/00703  

Avsägelse från Henrik Sundström (M) gällande uppdraget i 
socialnämnden 

Sammanfattning 

Henrik Sundström (M) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget 

som 1:e vice ordförande i socialnämnden. Kommunfullmäktige har att behandla 

avsägelsen samt förrätta fyllnadsval.  

 

Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2020-11-09 

Yrkanden 

Gösta Dahlberg (M) nominerar Camilla Josefsson (M) till ny 1:e vice ordförande i 

socialnämnden. 

 

Med anledning av ovanstående nominering nomineras även Martin Hollertz (M) till ny 

ledamot i socialnämnden efter Camilla Josefsson (M) samt Fredrik Södersten (M) till ny 

ersättare i socialnämnden efter Martin Hollertz (M). 

 

Ledamöterna nomineras för att tjänstgöra i sina uppdrag till och med november 2021. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet, 

 

att godkänna avsägelsen, 

 

att välja Camilla Josefsson (M) till 1:e vice ordförande i socialnämnden till och med 

november 2021, 

att välja Martin Hollertz (M) till ledamot i socialnämnden till och med november 2021, 

att välja Fredrik Södersten (M) till ersättare i socialnämnden efter Martin Hollertz (M) 

till och med november 2021. 
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