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BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunfullmäktige 2021-02-10 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2021-02-15 
Anslaget tas ner 2021-03-09 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10  
 

 
Sammanträde Kommunfullmäktige  
Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, kl.17:30-19:02 med ajournering kl. 18:30-

18:45. 
  
Ledamöter Elving Andersson (C), Ordförande 

Roger Ekeroos (M), deltar på distans 

Ingela Ruthner (M), deltar på distans 

Niklas Moe (M), deltar på distans 

Gösta Dahlberg (M), deltar på distans, ej § 5-7 p.g.a. jäv 

Jens Borgland (M), deltar på distans 

Camilla Josefsson (M), deltar på distans 

Camilla Johansson (C), deltar på distans 

Torsten Torstensson (C), deltar på distans 

Stig Olsson (C), deltar på distans 

Rolf Jonsson (L), deltar på distans 

Roger Johansson (L), deltar på distans 

Maria Johansson (L), deltar på distans 

Claes Dahlgren (L), deltar på distans 

David Sahlsten (KD), deltar på distans 

Karin Johansson (KD), deltar på distans, till och med § 9 

Anna-Lena Heydar (S), deltar på distans 

Ingemar Samuelsson (S), deltar på distans 

Stefan Skoglund (S), deltar på distans 

Annelie Högberg (S), deltar på distans 

Kenneth Engelbrektsson (S), deltar på distans 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Cecilia Sandberg (S), deltar på distans 

Sonny Persson (S), deltar på distans 

Louise Åsenfors (S), 1:e vice ordförande 

Susanne Grönvall (S), deltar på distans 

Susanne Börjesson (S), deltar på distans 

Carina Åström (S), deltar på distans 

Marie-Louise Ekberg (S), deltar på distans 

Robert Wendel (S), deltar på distans 

Tommy Strand (S), deltar på distans 

Veronica Vendel (S), deltar på distans 

David Höglund Velasquez (V), deltar på distans 

Jaana Järvitalo (V), deltar på distans 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V), deltar på distans 

Ilir Kastrati (V), deltar på distans 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Lars Eide Andersson (MP), deltar på distans 

Ann-Marie Viblom (MP), deltar på distans 

Martin Pettersson (SD), deltar på distans 

Rolf Carlson (SD), deltar på distans 

Thommy Carlin (SD), deltar på distans 

Stefan Eliasson (SD), deltar på distans 

Krzysztof Swiniarski (SD, deltar på distans 

John Alexandersson (SD), deltar på distans 

Mattias Forseng (SD), deltar på distans 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), deltar på distans, ej § 5-7 p.g.a. jäv 

Christer Hasslebäck (UP), deltar på distans, ej § 5-7 p.g.a. jäv 

Merja Henning (UP), deltar på distans 

Bjarne Rehnberg (UP), deltar på distans 

Caroline Henriksson (UP), deltar på distans 

Kent Andreasson (UP), deltar på distans 

Lars Olsson (UP), deltar på distans 

Jerker Lundin (KD), deltar på distans 

 
Tjänstgörande ersättare Sture Svennberg (M) för Carin Ramneskär (M), deltar på distans 

Fredrik Södersten (M) för Mikael Staxäng (M), deltar på distans 

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

Anibal Rojas Jorquera (KD) för Christina Nilsson (KD), deltar på distans 

Jan-Olof Andersson (S) för Paula Berger (S), deltar på distans 

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

distans 

Dorota Hjoberg Carlsson (SD) för Marjut Laine (SD), deltar på distans 

Manal Keryo (UP) för Majvor Abdon (UP) § 4-38, deltar på distans 

 

  
Ersättare Marie Pettersson (C), deltar på distans 

Monica Bang Lindberg (L), inkommer kl. 18:17, deltar på distans 

Katarina Torstensson (L), deltar på distans 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Margareta Wendel (S), deltar på distans 

Catharina Hernod (S), deltar på distans 

Catarina Brorsson (S), deltar på distans 

Per-Arne Andersson (S), deltar på distans 

Maria Nilsson (S), deltar på distans 

Lars-Olof Laxrot (V), deltar på distans 

Ole Borch (MP), deltar på distans 

Anders Andersson (SD), inkommer kl. 18:01, deltar på distans 

Manal Keryo (UP), deltar på distans 

Kenth Johansson (UP), deltar på distans 

Joakim Persson (UP), deltar på distans 

Richard Bergström (UP), deltar på distans 

 
Övriga Christian Persson (S) kommunrevisor 

Peter Larsson, kommundirektör 

Kajsa Jansson, administratör 

Roger Abrahamsson, IT-utvecklare 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 Dnr KS 2020/00750  

Utvärdering av effekterna kring omläggning av linjenätet för 
stadsbussarna 

Sammanfattning 

Västtrafik genomförde i december 2014 en omläggning av stadsbussarnas linjenät i 

Uddevalla. Omläggningen gjordes utifrån ett behov av förändring då resandet legat på 

samma nivå sedan lång tid tillbaka och att Västra Götalandsregionen fastställt nya mål 

om ökat resande i kollektivtrafiken. Linjenätsomläggningen 2014 föregicks av en 

linjenätsutredning vilken slutfördes i mars 2013. 
  
Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att genomföra en 

utvärdering av effekterna av omläggningen av linjenätet för stadsbussarna (KF ÖS 3). I 

uppdraget till kommunstyrelsen finns ingen närmare precisering eller någon beskrivning 

av syftet eller inriktningen för den önskade utvärderingen. Kommunledningskontorets 

tolkning av uppdraget är att utvärderingen ska göras mot den målsättning som varit 

själva syftet för förändringen. Utvärderingen vill därmed försöka ge svar på frågan om 

effekter som uppkommit utifrån vad som var avsikten med linjenätsomläggningen. 
  

Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet.  
  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-12-16 § 371 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-10 

Kommunledningskontorets utvärdering av effekter från omläggning av stadsbussarnas 

linjenät 2014.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna genomförd utvärdering av stadsbussarnas linjenät 2014 samt, 

 

att förklara uppdraget avslutat. 
  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr KS 2020/00694  

Framställan från Uddevalla Utvecklings AB om översyn av 
koncernens bolagsdokument 

Sammanfattning 

Styrelsen för Uddevalla Utvecklings AB (UUAB) har inkommit med framställan om 

översyn av koncernens bolagsdokument. 

  

Bolaget skriver i framställan bl.a. att kommunfullmäktige år 2014-2015 

fastställde nya bolagsdokument inom bolagskoncernen UUAB. Frågor har 

uppkommit om UUAB:s roll i koncernen och om bolagsordningen och de 

specifika ägardirektiven för bolaget på ett korrekt sätt speglar ägarens, dvs. 

kommunfullmäktiges, avsedda uppdrag till moderbolaget. Frågeställningar 

har bl.a. kommit upp i senare års revisionsrapporter angående UUAB. Det 

som främst har diskuterats är moderbolagets roll när det gäller styrning och 

utvärdering av dotterbolagen.  

  

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten. I 

denna översyn bör även ingå en översyn av bolagspolicy och det generella 

ägardirektivet samt de övriga dokument där det kan krävas eventuella 

ändringar med hänsyn till förtydliganden angående UUAB:s uppdrag.  

  

Vidare bör kommunstyrelsen vid översynen även gå igenom och uppdatera 

hänvisningar till äldre lagstiftning, organisatoriska förändringar och andra 

omständigheter som vid en översyn framstår som motiverade.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-12-16 § 370 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-14. 

Uddevalla Utvecklings AB, styrelsemötesprotokoll 2020-12-11 § 73 

Uddevalla Utvecklings AB:s tjänsteskrivelse 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten 

i UUAB-koncernen, 

  

att översynen ska ha fokus på Uddevalla Utvecklings AB uppdrag i 

koncernen, redaktionella uppdateringar samt andra omständigheter som vid 

en översyn framstår som motiverade.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 2019/00634  

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering av uppdrag från 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har av kommunfullmäktige fått ett antal uppdrag att 

genomföra. Enligt gällande rutin för avslut och förlängande av uppdrag från 

Kommunfullmäktige lyfte samhällsbyggnadsnämnden ett uppdrag som givits löpande 

under året av kommunfullmäktige på höstens uppsiktspliktsmöte för att stämma av 

önskan om att avsluta uppdrag med kommunstyrelsens presidium. Uppdraget som har 

diskuterats på uppsiktspliktsmötet och godkänts för att skriva fram för slutrapportering 

och avslut hos samhällsbyggnadsnämnden är: ”Samhällsbyggnadsnämnden har fått i 

uppdrag av kommunfullmäktige att med ett helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta 

ett arbete för att hantera markfrågor i samband med planering av den nya simhallen och 

vid behov begära planbesked för inledande av planarbete.” 

 

Martin Pettersson (SD), Henrik Sundström (M), Jerker Lundin (KD), Annelie Högberg 

(S), David Höglund Velasquez (V) och Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-27 § 5 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-05 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-12-17 § 508 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) och Jerker Lundin (KD): Avslag på förslaget i handlingarna. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Martin Petterssons 

(SD) m.fl. avslagsyrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag till slutrapportering av uppdraget ”att  

ett helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera markfrågor i 

samband med planering av den nya simhallen och vid behov begära planbesked för 

inledande av planarbete”. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 3 

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att med ett 

helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera markfrågor i 

samband med planering av den nya simhallen och vid behov begära planbesked för 

inledande av planarbete. Samhällsbyggnadsförvaltningen har istället för att verkställa 

det erhållna uppdraget valt att säga upp ett antal föreningar som bedriver verksamhet 

på Rimners- och Samnerödsområdet.  

 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att utveckla Rimnersområdet.  

 

Kommunfullmäktige har inte beslutat att ompröva föreningarnas verksamhetsutövande 

och ställa dem i prioritering mot varandra inom ramen för befintlig areal. 

Kommunfullmäktiges uppdrag återstår således att verkställa. Sverigedemokraterna 

anser att Uddevalla kommun skall stödja Uddevallas föreningsliv. Inte motarbeta och 

avveckla delar av föreningslivet till förmån för andra delar av föreningslivet. 

 

Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet och ansluter sig till 

Sverigedemokraternas motivering enligt ovan. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2019/00772  

Kultur och fritidsnämndens avrapportering av uppdrag från 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2016-2018, 2017-2019, 2018-
2020 och 2019-2021 samt begäran om omformulering av 
uppdrag 

Sammanfattning 

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

möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande 

lokaler för Kulturskolan inom ramen för ett ”Ungdomens kulturhus”.  

  

Den del av uppdraget som gäller att öka nyttjandegraden av lokalerna, det vill säga 

inom ramen för ett “Ungdomens kulturhus”, har slutförts.  

  

Förslag på tillgänglighetsanpassning och tillfredsställande lokaler för Kulturskolan, är 

högst angeläget. På grund av tidigare sidouppdrag, att flytta Kulturskolans verksamhet 

till Sinclair, har denna del av uppdraget varit vilande. När nu sidouppdraget är avslutat, 

kan uppdraget att ge förslag på tillgänglighetsanpassning och tillfredsställande lokaler i 

Skolgatan 4 åter aktualiseras.  

  

Kultur och fritidsnämnden önskar därmed att uppdraget omformuleras till att enbart 

gälla renovering och tillgänglighetsanpassning av kulturskolans lokaler. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-27 § 6 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-05 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25 

Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 2020-12-08 § 182 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna och avsluta den del av uppdraget som är kopplat till ungdomens kulturhus,  

  

att godkänna förslaget till omformulering av kommunfullmäktiges uppdrag till ”Kultur 

och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna och presentera förslag för 

tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande lokaler för Kulturskolan, Skolgatan 4”.   

  
  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 2020/00787  

Samhällsbyggnadsnämndens begäran om att få vidta åtgärder 
mot bakgrund av covid-19, förslag att årsavgifter för livsmedel 
avseende år 2020 återbetalas 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun tar ut olika taxor och avgifter, till exempel för uteservering vid 

markupplåtelse och parkeringsavgifter. Uttaget av taxor och avgifter har alltid stöd i lag. 

  

Om kommunen får ta ut taxa eller avgift, ankommer det oftast på kommunen att 

utforma hur uttaget av taxor och avgifter ska gå till. Med anledning av Covid -19 har 

kommunen eftergivit en del taxor och avgifter för att underlätta för näringslivet i 

kommunen. Behov har uppkommit att kunna medge undantag för taxor och avgifter så 

länge Covid-19-pandemin kvarstår. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att årsavgifterna för de externa verksamheterna ska 

återbetalas. Den ekonomiska konsekvensen av beslutet beräknar nämnden kommer att bli 

en minskning av dess resultat år 2020 med 1,5 mkr. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-27 § 7 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-04. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-12-17 § 505. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-16 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att 2020 års årsavgifter, avseende livsmedel, återbetalas.  

  

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

anmäler jäv och deltar inte i överläggningar och beslut i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2020/00796  

Socialnämndens begäran om återbetalning av tillsynsavgift 
avseende serveringstillstånd för 2020 

Sammanfattning 

Den pågående pandemin har haft en mycket negativ påverkan på restaurangföretagens 

ekonomiska situation. Socialnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige fattar 

beslut om att 2020 års tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd återbetalas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-27 § 8 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-04. 

Socialnämndens protokoll 2020-12-15 § 191. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-14. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att 2020 års tillsynsavgifter, avseende serveringstillstånd, återbetalas.  

  

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

anmäler jäv och deltar inte i överläggningar och beslut i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 2021/00039  

Nedsättning av taxor och avgifter år 2021 avseende livsmedel, 
hygienisk verksamhet, alkohol och markupplåtelse med 
anledning av Covid-19 

Sammanfattning 

I syfte att minska de negativa effekterna av covid-19 för näringslivet föreslås vissa taxor 

och avgifter nedsättas under år 2021. Förslag om återbetalning av vissa avgifter för 

2020 behandlas parallellt i andra ärenden.  

  

I föreliggande ärende föreslås i korthet att följande taxor och avgifter helt eller delvis 

anges till noll kronor: 

  

 årsavgifter för serveringstillstånd, fast och rörlig avgift, 

 årlig kontrollavgift enligt livsmedelslagen, 

 fast årlig avgift 2021 för hygienisk verksamhet (tatuerare, fotvårdare, 

akupunktörer och övrig hygienisk behandling) samt frisörer, 

 Avgifter för markupplåtelser på allmän plats avseende försäljning av varor samt 

uteserveringar i del av Uddevalla och Ljungskile centrum.  

  

Berörda taxedokument är riktlinjer och avgiftssystem vid tillstånd för servering av 

spritdrycker, vin starköl och andra jästa alkoholdrycker samt försäljning av folköl, 

tobak och receptfria läkemedel (blad 16), Taxa för Uddevalla kommuns offentliga 

kontroll av livsmedel (§ 7), Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken och angränsande lagstiftning (blad 74) samt Avgifter för markupplåtelser 

på allmän plats inom Uddevalla kommun (avsnitt 1 samt del av avsnitt 2) 

  

Uteblivna intäkter uppskattas till totalt 2,9 mkr fördelat på serveringstillstånd 0,5 mkr, 

livsmedelskontroll 2,0 mkr, hygienisk verksamhet 0,2 mkr samt markupplåtelse 0,2 

mkr.  

  

Berörda nämnder föreslås kompenseras för det beräknade intäktsbortfallet och ska 

därför inkomma med underlag vid årets slut. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-27 § 9 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-14. 

Karta markupplåtelser. 

Utdrag ur respektive taxedokument. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

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

2021,  

     

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 7 

 

att årlig kontrollavgift enligt livsmedelslagen för icke kommunala verksamheter ska 

vara noll kronor år 2021,  

  
att fast årlig avgift för hygienisk verksamhet enligt 38 § FMH punkt 1 (tatuerare, 

fotvårdare, akupunktörer och övrig hygienisk behandling) samt frisörer ska vara noll 

kronor år 2021,  

  

att avgiften inom område markerat på bilagd karta samt Vällebergsvägen i Ljungskile 

ska vara noll kronor för markupplåtelser angivna i hela avsnitt 1 samt avsnitt två, 

gångbaneserveringar, restaurangverandor, friluftsserveringar, Avgifter för 

markupplåtelser på allmän plats. 

  
att socialnämnden respektive samhällsbyggnadsnämnden ska tillföras kommunbidrag 

som motsvarar beräknat intäktsbortfallet, 

  

att finansiering ska ske via minskning av kommunens budgeterade resultat 2021. 

  

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

anmäler jäv och deltar inte i överläggningar och beslut i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr KS 2020/00805  

Upphävande av taxa för kommunarkivets bildarkiv 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har påbörjat en översyn av dess styrdokument i kommunens 

författningssamling. I översynen har Taxa för kommunarkivets bildarkiv, antagen 1989 

identifierats som ett föråldrat styrdokument som kan ersättas med annan gällande taxa. 

 

Kommunledningskontoret bedömer att taxan har spelat ut sin funktion tack vare att 

modern teknik har förenklat kopieringen och utlämnandet av bilder från 

kommunarkivet. Kopiering och utlämnande av material från kommunens bildarkiv kan 

därför inrymmas i gällande taxa för kopiering av allmänna handlingar, antagen av 

kommunfullmäktige 2019. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-27 § 10 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-01-04 

Gällande taxa för kommunarkivets bildarkiv 

Gällande taxa för kopior av allmänna handlingar 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att upphäva taxa för kommunarkivets bildarkiv, 

 

att avgifter för kopiering av kommunarkivets bildarkiv hädanefter ska utgå från 

gällande taxa för kopior av allmänna handlingar. 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9 Dnr KS 2020/00806  

Revidering av riktlinjer för partistöd, redaktionella och 
förtydligande ändringar 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har påbörjat en översyn av dess styrande dokument i 

författningssamlingen. I översynen har förvaltningen identifierat ett behov av revidering 

av Riktlinjer för partistöd antagna 2014 eftersom dessa riktlinjer hänvisar till den då 

gällande kommunallagen. I kommunledningskontorets förslag till revidering har därför 

hänvisningarna ändrats till aktuella lagrum i gällande kommunallag som trädde i kraft 

den 1 januari 2018. 

  

Kommunledningskontoret föreslår därutöver ett förtydligande av vem som ska 

underteckna granskningsintyget i redovisningen av det erhållna partistödet. Efter samråd 

med kommunstyrelsens presidium föreslår kommunledningskontoret att 

granskningsintyget ska undertecknas av partiernas förtroendevalda revisorer. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-27 § 11 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-01-04 

Förslag till reviderade riktlinjer för partistöd 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta reviderade Riktlinjer för partistöd. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KS 2020/00798  

Fastställande av gatuadressområde inom Bokenäs Kärr och 
Rörbäck 

Sammanfattning 

Kommunen fick 2018 kännedom om att det var problem med en del adresser inom 

adressområde Bokenäs Kärr då transporter m.m. ofta hamnade på Bokenäs Kärrs väg 

istället för på Bokenäs Kärr. I juni 2020 sattes därför vägnamn på ett par av vägarna i 

området där de upplevde problem med sina adresser. Inom Rörbäcksområdet finns 

sedan tidigare flera beslutade vägnamn som aldrig använts för adressering. I början av 

2020 skickades en förfrågan ut till samtliga boende längs de aktuella vägarna om de 

upplevde problem med sina adresser. Många svar inkom. För att kunna adressera om 

fastigheterna så de får adresser som följer de beslutade vägnamnen, behöver 

adressområden göras om från byadressområden till gatuadressområden. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-27 § 12 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-04. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-12-17 § 540. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-26. 

Karta adressområde 2020-11-26. 

Karta vägnamn 2020-11-26. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att fastställa gatuadressområde inom markerat område på bifogad karta över 

adressområde, 

  

att upphäva byadressområdena Rörbäck och Lilla Bräcke.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KS 2020/00758  

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn 
samt revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med ett förslag till revidering av de lokala 

ordningsföreskrifterna för Uddevalla hamn har tagits fram i samarbete med Uddevalla 

Hamnterminal AB (UHAB) som ansvarar för hamnverksamheten.  

  

Gällande ordningsföreskrifter fastställdes i kommunfullmäktige 13 februari 2013, §7 

och godkändes av länsstyrelsen 20 februari 2013. Vid revideringen 2013 flyttades rollen 

som hamnmyndighet från UHAB till dåvarande tekniska nämnden. Förändringen 

innebär att vissa återkommande säkerhetstillstånd för arbeten och åtgärder inom 

hamnområdet utfärdas av förvaltningen istället för, som tidigare, UHAB. 

Arbetsprocessen bedöms inte vara effektiv eller bidra till någon viktig kvalitets-eller 

säkerhetsaspekt utan skapar onödig administration och ökade ledtider i 

tillståndshanteringen. Kunskap om och ansvar för säkerhetsfrågorna finns inom UHAB 

och samtliga tillstånd utfärdas lämpligen där.  

  

Hamnmyndigheten är inte en traditionell myndighetsroll som måste finnas inom 

kommunens nämnd -och förvaltningsorganisation. Vid jämförelse med andra kommuner 

med hamnar så är det brukligt att man med hamnmyndighet avser hamnbolaget som är 

den organisation som förvaltar och ansvarar för den dagliga hamnverksamheten.  

  

Förslag till förändringar och kompletteringar tydliggörs i beslutsunderlaget med 

rödmarkerad text. Följande huvudsakliga förändringar föreslås:  

  

1. tekniska nämnden utgår  

2. att med hamnmyndighet avse VD för Uddevalla Hamnterminal AB (UHAB) och 

att samtliga säkerhetstillstånd utfärdas av UHAB  

3. uppdatering av tidigare kartbilagor för hamnområde i vatten och på land enligt 

bifogad kartbilaga 

4. utveckling över tid och ökade krav på säkerhet medför att föreskrifterna utökas i 

omfattning från 24 till 29 paragrafer  

5. komplettering med nytt rubrikområde som gäller tillträde till hamnområdet.  

  

Förslaget innebär att samhällsbyggnadsnämndens ansvar som hamnmyndighet förändras 

och att nämndens reglemente behöver justeras. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-05. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-11-19 § 487. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-28. 

Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn. 

Nu gällande lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn, 2013. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 11 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att fastställa revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn, 

  

att ansvar som hamnmyndighet för den allmänna hamnen ska utgå ur reglementet för 

samhällsbyggnadsnämnden, 

  

att översända beslutet till länsstyrelsen. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr KS 2021/00035  

Antagande av riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
komunkoncernen 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för 

god ekonomisk hushållning för kommunen. I § 6 framgår att det i budgeten ska anges de mål 

och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning samt de 

finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.  

  

Lagen för kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 11 kap. §8 och §12 anger att 

förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om mål och riktlinjer med betydelse 

för en god ekonomisk hushållning och i §9 och §12 anges att förvaltningsberättelsen ska 

innehålla en utvärdering av den kommunala koncernens och kommunens ekonomiska 

ställning. Förvaltningsberättelsen ska också inkludera en avstämning av de mål och riktlinjer 

med betydelse för god ekonomisk hushållning som formulerats för den kommunala 

koncernen och kommunen.  

  

God ekonomisk hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela 

kommunkoncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. All 

verksamhet som kommunkoncernen bedriver eller avser att bedriva ska ha invånarnas 

bästa som utgångspunkt. God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att 

kommunen, dess förbund, bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna 

möta nedgångar och kriser i samhällsekonomin.  

  

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje generation 

ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande 

generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande där 

kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet god 

ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett 

verksamhetsperspektiv. 

  

Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning omfattar de verksamheter där Uddevalla 

kommuns kommunfullmäktige är enda part som fastställer ägardirektiv och bolagsordning, 

stadgar eller förbundsordning  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-27 § 15 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-20 

Förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att fastställa Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun, 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 12 

 

att riktlinjerna ska gälla från och med verksamhetsåret 2021. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr KS 2020/00643  

Besvarande av revisionsrapport om 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

Sammanfattning 

Revisionsbyrån Ernst and Young AB har på uppdrag av Uddevalla kommuns 

förtroendevalda revisorer författat en granskningsrapport avseende 

samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Syftet har varit att bedöma om 

samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ändamålsenliga arbetsformer för genomförandet 

av investeringsprojekt. 

  

Revisorernas rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden utifrån slutsatserna i 

rapporten är att:  

- Kommunicera och förankra investeringsprocessen med kommunens nämnder och 

förvaltningar i syfte att stärka efterlevnad av beslutade riktlinjer, kvaliteten i 

nämndernas beställningar och därigenom framdriften av kommunens investeringar.  

- Stärka samverkan med övriga nämnder i syfte att säkerställa rättvisande kalkyler i 

behovsfasen.  

- Tillse att detaljerad ekonomisk uppföljning av investeringsprojekt möjliggörs av de 

systemstöd som används.  

- Säkerställa att den uppföljning som nämnden tar del av avseende investeringsprojekt 

är på rätt nivå och ges med framförhållning.  

  

Samhällsbyggnadsnämnden har som svar på granskningsrapporten beslutat att lämna 

tjänsteskrivelse daterad 2020-12-02 i vilken framgår vilka åtgärder nämnden avser att 

vidta med anledning av rapporten. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-27 § 14 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-13. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-12-17 § 539. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-02. 

Granskningsrapport avseende granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

2020. 

Följebrev, granskning avseende granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

2020. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna samhällsbyggnadsnämndens svar till revisorerna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr KS 2021/00088  

Anmälan av revisionsrapport om löpande granskning 2020 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har som ett led i granskningen av den finansiella redovisningen 

sammanställt noteringar utifrån granskning av intern kontroll i redovisningen under 

2020.  

  

Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen kan förstärkas inom vissa 

områden. Granskningen täcker endast områden och aspekter väsentliga för revisionen 

och är inte av sådan omfattning att den täcker in alla rutiner och all intern kontroll. 

Utifrån de iakttagelser som har gjorts i granskningen lämnas ett antal rekommendationer 

riktade till kommunstyrelsen. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-02 

Revisionsrapport, löpnade granskning 2020 

Följebrev 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att notera informationen. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr KS 2021/00094  

Anmälan av revisionsrapport om inköp och upphandling, del av 
löpande granskning 2020 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har låtit granska kommunens arbete med direktupphandling och 

avtalstrohet. Utifrån gjorda iakttagelser lämnas ett antal rekommendationer till 

samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och socialnämnderna. Nämnderna har 

beretts möjlighet att yttra sig över revisionsrapporten till och med den 3 maj och svaren 

ska i sedvanlig ordning tillställas kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-02 

Revisionsrapport 

Följebrev 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att notera informationen. 

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr KS 2021/00034  

Avsägelse från Teodor Winters (SD) avseende uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Teodor Winter (SD) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har att behandla avsägelsen och 

hemställas hos länsstyrelsen om ny sammanräkning. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2021-01-07 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen samt 

 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 Dnr KS 2020/00794  

Avsägelse från Markus Klasson (M) för uppdraget som 
nämndeman samt fyllnadsval 

Sammanfattning 

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

som nämndemän i Uddevalla domsaga. Kommunfullmäktige har att behandla 

avsägelsen.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2020-12-19 

Yrkanden 

Gösta Dahlberg (M) nominerar Kristian Sandström (M) till ny nämndeman. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen samt 

 

att välja Kristian Sandström till nämndeman i Uddevalla domsaga. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr KS 2021/00001  

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2021 

Sammanfattning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lägga anmälningsärendena till handlingarna 

 

Vänortskommitténs protokoll 2020-11-12  

 

Kommunala rådet för äldre protokoll 2020-12-03  

 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning protokoll 2020-12-03 

  

Demokratiberedningens protokoll, 2020-12-03 

  

Ungdomsfullmäktiges protokoll, 2020-12-15 

  

2019/926  

Per Andersson föreslår i ett medborgarförslag att övergångsstället mellan 

småbåtshamnen och samhällssidan (gamla E6 f.d. Shell) ska förbättras med skyltning 

och belysning. Trafikverket är väghållare och ansvarar således för väg 680 genom 

Ljungskile, det är således Trafikverkets ansvar. Kommunen är väghållare för gångbron 

över motorvägen (E6) och ansvarar för skötsel av bland annat växtlighet på denna. 

Kommunstyrelsens beslutar att med ovan anse medborgarförslaget besvarat.  

  

2020/638 

Marcus Gerd har inkommit med medborgarförslag om att åtgärda staketet på gångbron 

vid Furuhall då det enligt förslagsställaren finns en glipa vid marknivån som gör att 

barn och hundar kan ta sig igenom. Väghållare för den aktuella bron är Trafikverket och 

den faller således inte under kommunens ansvar. Förslagsställaren rekommenderas att 

framföra synpunkterna till Trafikverket. Kommunstyrelsens beslutar att med ovan anse 

medborgarförslaget besvarat.  

  

2019/831  

Peter Kloth föreslår att kommunen i samarbete med vägverket bygger en rörtunnel 

under länsväg 172 och tar över belysningen i Lane. Det blir då säkrare att ta sig till 

fritidsgården Lanegården då länsväg 172 är tungt trafikerad.   
Väg 172 är en statlig väg vilket betyder att Trafikverket ansvarar för trafiksäkerheten. 

Västra Götalandsregionen ansvarar för utvecklingen av det statliga vägnätet i länet och 

upprättar planer för transportinfrastrukturens utveckling. Kommunledningskontoret 

vidarebefordrar medborgarförslaget till Trafikverket. Kommunstyrelsen beslutar att med 

hänvisning till tjänsteskrivelsen anse medborgarförslaget besvarat.  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 18 
 

2020/647 

Förslagsställaren föreslår en tågperrong i höjd med Rimnersområdet. Järnvägen och 

dess utveckling är ett statligt ansvar vilket innebär att det är Trafikverket och inte 

kommunen som skulle bygga ett eventuellt nytt tågstopp vid Rimnersområdet. Västra 

Götalandsregionen, som är länets kollektivtrafikmyndighet, har nyligen i utredningen 

”Målbild Tåg 2028” lämnat förslag till en utvecklad tågtrafik med Västtågen. Ett av 

förslagen handlar om att utöka tågtrafiken mellan Göteborg och Uddevalla via 

Trollhättan och att förlänga dessa tåg till Munkedal/Strömstad. Detta förslag ligger 

alltså i linje med förslagsställarens önskemål. Den föreslagna tågtrafiken via 

Älvsborgsbanan ska vara ett komplement till tågtrafiken på södra Bohusbanan vilket 

sammantaget skapar fler resmöjligheter mellan bl.a. Uddevalla och Göteborg. Någon ny 

hållplats för tåg planeras dock inte vid Rimnersområdet. Tågen kommer inte heller att 

stanna i t.ex. Väne-Ryr. Skälet är att restiden inte ska påverkas negativt vilket har 

betydelse för resandet totalt på linjen.  

Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till detta anse medborgarförslaget 

besvarat. 

  

2020/7  

Rapport från socialnämnden om ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 

SoL och LSS, under 2020, kvartal 4 

2020/509  
Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag om en önskan till ett rullstolsvänligt 

utegym vid Bjursjön. Hon föreslår att man tar bort träplattan som är 4 cm hög, vid varje 

station på det nuvarande utegymmet. På så vis kan man som rullstolsburen ta sig upp på 

stationen på egen hand utan hjälp. Förvaltningen föreslår att man istället fäster en bockad 

plåt på de befintliga trätrallarna. Det finns 10 stationer vid utegymmet och detta skulle kosta 

ca. 2 500 kr/station, allt inkluderat. Åtgärden ryms inom befintlig budget och anses ligga i 

linje med planen för vårt planerade underhåll. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att anpassa utegymmet 

enligt förvaltningens förslag samt att med detta anse medborgarförslaget vara besvarat 
  
2020/418 
Medborgarförslag har inkommit om hinderbana/ skogsaktivitet för barn. Förslagsställaren 

föreslår att det ska byggas en hinderbana i ett skogsområde nära Källdal för att locka barn ut 

i naturen. Platsen som föreslås är kommunägd och allmän plats enligt detaljplanen. I 

området finns en del fornlämningar som kan försvåra angörandet av en aktivitetspark. 

Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är angeläget att ta hand om de 60-tals 

aktivitetsytor som finns innan ställningstagande görs om ytterligare aktivitetsyta och avslår 

därmed förslaget.  
  

2020/494 
Bengt Arne Runnerström föreslår i ett medborgarförslag att Uddevalla kommun ska bygga 

om Walkesborgsbadet och Gamla Idrottshallen till ett fritidsbåtsmuseum.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 18 
 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget att bygga om 

Walkesborgsbadet och Gamla Idrottshallen till ett friluftsbåtsmuseum. 

  

2020/260 
Medborgarförslag där kunden önskar småbarnsgungor och lampor på lekplatsen vid 

Opalvägen. Förslaget om belysning överensstämmer med förvaltningens planer om att förse 

kommunens lekplatser med belysning. Vad gäller medborgarens önskemål om 

småbarnsgungor så finns det redan ett flertal vippgungor för små barn på lekplatsen. 

Förvaltningen har inte för avsikt att installera fler gungor. Samhällsbyggnadsnämnden 

beslutar att anse medborgarförslaget besvarat 
  
2020/55 
Medborgarförslag om att synkronisera ljussignaler på övergångsställen vi Kampenhof-

Kungsgatan så att gående över vid grönt ljus ska hinna över hela Västerlånggatans bredd. 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår begäran om att förlänga tiderna för grönt ljus för gående. 

Framkomligheten för kollektiv- och fordonstrafik har högre prioritetför att inte öka 

köbildningen på huvudstråken genom Uddevalla centrum.  
  

Dok. 310121 

Protokoll från Uddevalla Hamnterminal extra bolagsstämma 2020-11-30 inklusive 

verksamhetsplan 2021-2023 och budget 2021 

 

Dok. 310122  

Protokoll från SwanFalk Shipping AB extra bolagsstämma 2020-11-30 inklusive 

verksamhetsplan 2021-2023 och budget 2021 

 

Dok. 310274  

Skrivelse från Funktionsrätt Uddevalla om ny beräkningsmodell för färdtjänstresor. 

  

2019/354 

Förvaltningsrättens dom 2020-12-11 gällande överklagan av kommunfullmäktiges 

beslut att införa arvode för gruppledarna. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

  

310435 

Redovisning och protokoll från HSN om undersökningen Hälsa på lika villkor 

  

2020/475  

Mattias Öman har inkommit med medborgarförslag om att Myntsamlarens samfällighet 

vill överta lekplatsen Myntslingan samt Silvermyntsgränd. Övertagandet ska ske i 

befintligt skick vilket gör att kommunen kan avsäga sig ansvaret kring lekplatsen. 

Kommunfullmäktige antog 2016 den lekplatsutredning som 

samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar efter idag. Bakgrunden till att utredningen togs 

fram var för att kommunen ville ha färre lekplatser men i bättre skick. Kommunen kan 

inte överlåta ansvar för anläggningar på kommunal mark allmän plats till privata 

aktörer. Kommunen kan därför heller inte friskriva sig från ansvaret om något på 

platsen skulle gå sönder med personskada som följd. Samhällsbyggnadsnämnden  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 18 
 

beslutar att avvakta med rivning av lekplatsen på myntslingan till dess att förvaltningen 

har gjort en översyn av lekplatsplanen, att hänskjuta frågan om en översyn av 

lekplatsplanen till den ordinarie budgetprocessen, samt att därmed anse 

medborgarförslaget besvarat.  

  

2020/526  

Ett medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 680 i Ljungskile vid 

övergångsstället i anslutning till gångbron har inkommit. Förslaget är att man överväger 

vilka möjligheter som finns för trafiksäkerhetshöjande åtgärder och därefter snarast 

genomför dessa. Några alternativ skulle kunna vara fartgupp, fartkamera, sänkt 

hastighetsbegränsning, blinkande ljus och borttagande av växtlighet på bron för att 

förbättra sikten. Genom förslagsställarens kontakt med Trafikverket har det framkommit 

att ansvaret för dessa typer av åtgärder delas mellan kommunen, Trafikverket och 

Länsstyrelsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning är att flera träd och buskar 

på gång- och cykelbron behöver beskäras/klippas. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att beskära erforderlig mängd träd och 

buskar på gång- och cykelbron för att på så sätt förbättra trafiksituationen vid 

övergångsstället i korsningen väg 680/Vällebergsvägen, att översända 

medborgarförslaget jämte tjänsteskrivelsen till berörda enheter på Trafikverket och 

länsstyrelsen för kännedom, och med hemställan om överläggningar i enlighet med 

förslagets intentioner att i övrigt anse medborgarförslaget besvarat. 

  

2020/587  

Erik Bergström föreslår i sitt medborgarförslag att gång- och cykelvägen utmed 

Fjällvägen ska separeras med linje- och vägmarkering. Orsaken är att Fjällvägen är 

starkt trafikerad med gångare, mopeder samt tramp- och elcyklar. Enligt 

trafikförordningen ska gående om möjligt gå till vänster i färdriktningen när de 

använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att genom att följa reglerna för gående på 

gemensamma gång- och cykelbanedelar så skapar man sig som gående tillräckligt 

utrymme i sidled till cyklister och mopedister man möter. Samhällsbyggnadsnämnden 

beslutar att avslå medborgarförslaget.  

  

2019/737 

Ett medborgarförslag har inkommit innebärande att vaccinering mot covid 19 ska ske 

genom att sjukvårdspersonal åker runt och vaccinerar invånare istället för att dessa ska 

ta sig till annan plats för vaccinering, bl.a. i syfte att undvika smittorisk. 

Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  

Distribution av vaccin mot covid 19 är i första hand regionernas ansvar. 

Kommunstyrelsen beslutar att skicka medborgarförslaget till Västra Götalandsregionen. 

  

2019/742 

Ulf Larsson har inkommit med medborgarförslag om att utnyttja mer biogas för 

kommunens fordon. Förslaget motiveras med att biogas reducerar Co2 med 95% 

jämfört med bensin och att kommunen ska utnyttja produktionsanläggningar på närmare  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 18 
 

håll än att köra köksavfall till Linköping. I nuvarande energiplan är en av åtgärderna att 

prioritera el- och gasfordon när sådana alternativ finns för kommunens 

verksamhetsfordon. Idag har kommunen 46 gasfordon och skulle gärna vilja ha fler, 

men det är få tillverkar att köpa gasfordon från. Efter en upphandling under 2020 

kommer matavfallet från årsskiftet 20/21 att levereras till en anläggning inom Västra 

Götaland. Kommunstyrelsen beslutar att med ovanstående anse medborgarförslaget 

besvarat. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr KS 2021/00087  

Medborgarförslag från Christel Nyberg om discgolfbana 

Sammanfattning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr KS 2021/00078  

Medborgarförslag om porrfilter 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr KS 2021/00072  

Medborgarförslag från Jimmy Utberg om uppdatering av 
detaljplan angående ökade byggrätter 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 Dnr KS 2021/00065  

Medborgarförslag från Ann-Kristin Peter om halkskydd på 
träspången ner till bryggan på Gustavsberg 

Sammanfattning 
Jarmo Uusitalo (MP) yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr KS 2021/00057  

Medborgarförslag från Farouk Abo Khamis om att bygga en 
större boxningshall i centrum 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr KS 2021/00055  

Medborgarförslag från Christoffer Wetterberg om discgolfbana  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr KS 2021/00052  

Medborgarförslag från Jonas Blank om utegym, 
multiaktivitetsyta i Herrestad 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26 Dnr KS 2021/00051  

Medborgarförslag om porrfilter på wifi-nätverk och trådbunden 
uppkoppling inom skolan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr KS 2021/00037  

Medborgarförslag från Ewy Gahnström om konstfrusen isbana i 
centrum 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr KS 2021/00030  

Medborgarförslag från Hans Högström om att öppna toaletten 
vid Landbadets reningsverk 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr KS 2020/00804  

Medborgarförslag från Daniel Rönnbrant om ny lekplats i 
Skredsvik 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 Dnr KS 2020/00800  

Medborgarförslag från Liam Rognli om gatubelysning på gång-
och cykelvägen mellan Smedseröd och östra Torp 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 Dnr KS 2020/00788  

Medborgarförslag om att bygga en Personal Rapid Transit 
bana, PRT, på Torp köpcentrums område samt mellan 
Uddevalla centrum och Torp köpcentrum  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32 Dnr KS 2020/00784  

Medborgarförslag från Kjell Hansson om att placera ut bänkar 
längs gång- och cykelvägen på Edingsvägen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Dnr KS 2020/00782  

Medborgarförslag om belysning i Sörkälleparken 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr KS 2020/00781  

Medborgarförslag från Marcus Bengtsson om cyckelbana med 
belysning mellan Banjovägen och övre Unneröd  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35 Dnr KS 2020/00780  

Medborgarförslag från Linda Berisha om att använda gula villan 
på Emaus till daglig verksamhet  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet efter remiss till 

socialnämnden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 Dnr KS 2020/00799  

Medborgarförslag från Skredsviks samhällsföreningen genom 
Leif Kristiansson om gatljus i Skredsvik 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr KS 2021/00106  

Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om att 
införa en avgift på Landbadet 

Sammanfattning 

Henrik Sundström (M) och Annelie Högberg (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 Dnr KS 2021/00101  

Avsägelse från Cecilia Sandberg (S) från 2021-03-01 gällande 
uppdragen i barn-och utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen  

Sammanfattning 

Cecilia Sandberg (S) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdragen 

som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen från och med den 1 

mars 2021.  

 

Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet. 

 

Stefan Skoglund (S) informerar om att Socialdemokraterna ämnar återkomma med 

nomineringar på nästkommande kommunfullmäktigesammanträde. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2021-02-08 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet samt, 

att godkänna avsägelsen. 

 

 


