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§ 212 Dnr KS 2020/00157  

Medborgarförslag från Reine Larsson om sophämtning 

Sammanfattning 

Reine Larsson har inkommit med medborgarförslag om att sommarboende ska få betala 

för sophämtning veckan efter storhelger för att undvika nedskräpning på 

återvinningsstationerna.  Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till 

samhällsbyggnadsnämnden.  

  

Nämnden skriver i sitt remissvar att det under storhelgerna är främst förpackningar som 

ökar på återvinningsstationerna. Detta och övrigt avfall som går under 

producentansvaret ska inte slängas i hushållsavfallet och därmed bedömer inte 

Uddevalla energi att en ändrad intervall under storhelger för hämtning av hushållsavfall 

har effekt. Är det skrymmande material som uppkommer så erbjuds fritidsabonnenter 

att nyttja sina kort på återvinningscentralen även vintertid. 

  

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, ansvarar för återvinningsstationerna och 

är de är de som bestämmer tömningsintervallerna på alla återvinningsstationer och som 

städar på stationerna. Sommartid och storhelger ökar Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen tömningsintervallerna utifrån behov baserade bland annat på 

fyllnadsgrad och statistik. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ska 

kontaktas om återvinningsstationerna behöver städas utanför ordinarie städintervall. På 

Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida kan man se när återvinningsstationer 

ska tömmas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-09-30 § 258 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-18. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-05-20 § 250. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-07.  

Medborgarförslag från Reine Larsson om sophämtning. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att avslå medborgarförslaget. 
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§ 213 Dnr KS 2020/00136  

Utdelning av Uddevalla kommuns Folkhälsopris 2020 

Sammanfattning 

Hälsopolitiska rådet har tilldelat Uddevalla kommuns Folkhälsopris 2020 till föreningen 

Attention Uddevalla och Marcus Göthberg/Sommarlyckan med följande motiveringar. 

 

Föreningen Attention Uddevalla 
Föreningen har genom sina träffar, nätverk och medlemsaktiviteter för barn, unga, 

familjer, anhöriga, vuxna med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) 

medverkat till minskad psykisk och fysisk ohälsa samt psykosocialt utanförskap. 

Föreningens föreläsningar har ökat kunskapen och förståelsen för hur det är att leva 

med NPF och även visat på vilka möjligheter som finns till ett så bra liv som möjligt. 

Föreningen har bidragit till ökad kunskap hos medlemmarna, men också ökad kunskap 

hos olika yrkeskategorier och allmänheten.  

 

Marcus Göthberg/Sommarlyckan 
Sommarlyckan är ett ideellt projekt som vänder sig till barnfamiljer där kanske en 

pressad ekonomi sätter stopp för sommarens utflykter. Sommarlyckan vill att alla barn 

ska få fira sommar på riktigt och erbjuder fina sommarupplevelser utan kostnad för 

barnfamiljer som kanske själva inte har den möjligheten. 

 

Hälsopolitiska rådets ordförande Camilla Johansson (C) och rådets f.v. ordförande Ann-

Charlott Gustafsson (UP) delar ut priset. 

 

Pristagarna tackar för priset. 
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§ 214 Dnr KS 2020/00564  

Delårsrapport augusti 2020, Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

I delårsrapporten per 31 augusti 2020 redovisar kommunen en helårsprognos med ett 

resultat på 172 mkr. Budget för helåret är ett resultat på 1 mkr, alltså en budgetavvikelse 

med +171 mkr.  

Verksamheten under perioden har påverkats av den rådande Coronapandemin vilket ger 

en påverkan och en osäkerhet i resultat och prognos. I nuvarande prognos är samtliga 

nämnder och styrelser i balans med budgeterat resultat. Kommunstyrelsen redovisar 

+16,5 mkr, socialnämndens redovisar +40,7 mkr, kultur och fritidsnämnden redovisar 

överskott med +3,2 mkr och samhällsbyggnadsnämnden +9,0 mkr. Barn- och 

utbildningsnämnden bedöms hamna på +/-0. Centrala medel ger en samlad 

budgetavvikelse på +100 mkr främst beroende på bedömd ökning av generella 

statsbidrag. 

  

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

kommunbidrag eller 20 % av kommunens budgeterade resultat ska nämnden informera 

kommunstyrelsen om detta med redovisning av åtgärder.  

 

Årets budgetnivå är väsentligt lägre än det finansiella målet avseende 

nettokostnadsandel i flerårsplanen. Det innebär att kravet på åtgärdsplan enligt ovan inte 

är aktuellt. Avvikelserna i respektive nämnds rapportering föranleder inte heller krav på 

åtgärder.  

 

Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-09-30 § 259  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-24 

Kommunens Delårsrapport augusti 2020 

Ekonomiskt utfall och uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort  

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna delårsrapporten per 31 augusti 2020,  

 

att godkänna ekonomiskt utfall och uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort per 31 

augusti 2020. 
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§ 215 Dnr KS 2020/00493  

Avsteg från ungdomsfullmäktiges arbetsordning gällande 
förlängning av mandatperioden 

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktige föreslår att göra avsteg från ungdomsfullmäktiges arbetsordning § 

4 vad gäller mandatperiod och tidpunkt för val.  

  

Mot bakgrund av de besparingar som har gjorts där både ungdomssamordnartjänsten 

och demokratiutvecklartjänsten har försvunnit anser ungdomsfullmäktige att det inte är 

möjligt att kunna genomföra nya val under hösten 2020 och föreslår att mandatperioden 

förlängs till sista mötet våren 2021. Kommunledningskontoret har påbörjat en 

rekrytering av en ny demokratiutvecklare som bedöms kunna vara på plats under våren 

2021.  

Därutöver föreslår ungdomsfullmäktige att kommunledningskontoret ska bistå med 

mötesadministrativt stöd i väntan på den nya demokratiutvecklaren. 

Kommunledningskontoret bedömer att det finns skäl för att förlänga mandatperioden till 

dess en demokratiutvecklare är anställd. Kommunledningskontoret bedömer att det är 

av stor vikt att ungdomsfullmäktige upprätthålls under hösten och kommer därför göra 

nödvändiga omprioriteringar för att tillhandahålla mötesadministrativt stöd i väntan på 

att den nya demokratiutvecklaren tillträder. 

 

David Höglund Velasquez (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-09-30 § 260 

Demokratiberedningens protokoll, 2020-09-10 § 20 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-11 

Ungdomsfullmäktiges protokoll, 2020-07-01 § 12 

Kultur- och fritids tjänsteskrivelse, 2020-06-30 

Yrkanden 

David Höglund Velasquez (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att tillåta att avsteg från ungdomsfullmäktiges arbetsordning görs i form av att 

ledamöter som blivit invalda till Ungdomsfullmäktige våren 2020 sitter kvar tills det 

sista mötet våren 2021.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 
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§ 216 Dnr KS 2020/00013  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte 
avgjorts den 31 augusti 2020 

Sammanfattning 

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

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

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

detta anmälas till fullmäktige. 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska alla motioner som inte är 

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

 

I förteckningar daterade den 2020-08-31 redovisas samtliga motioner som ännu ej har 

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

ett år sedan i kommunfullmäktige.       

 

Av förteckningarna kan utläsas att det den 31 augusti 2020 finns 11 icke avgjorda 

motioner samt 4 icke avgjorda medborgarförslag som är äldre än 1 år.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-09-30 § 261 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-31 

Förteckning över motioner, 2020-08-31 

Förteckning över medborgarförslag, 2020-08-31 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna redovisningen. 
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§ 217 Dnr KS 2020/00518  

Antagande av riktlinjer för Uddevalla kommuns 
författningssamling 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har initierat en översyn av Uddevalla kommuns 

författningssamling. I samband med översynen har det framkommit ett behov av att 

förtydliga befintlig riktlinje för terminologi för olika styrdokument, beslutade av 

kommunfullmäktige 2007 och reviderade 2011. 

  

Riktlinjerna syftar till att skapa en mer enhetlig struktur för styrdokument tillhörandes 

författningssamlingen. Kommunledningskontoret har även upprättat 

tillämpningsanvisningar som stöd för handläggare i samband med upprättande och 

revideringar av styrdokument. 

 

Kommunledningskontoret kommer även förnya författningssamlingens struktur på 

Uddevallas kommuns hemsida och föreslår att nämnderna gör en översyn av sina 

föreskrifter och styrdokument i författningssamlingen i syfte att säkerställa 

dokumentens aktualitet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-09-30 § 262 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-01 

Förslag till riktlinjer för Uddevalla kommuns författningssamling 

Riktlinje för olika styrande dokument, 2007-04-11 § 104 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta Riktlinjer för Uddevalla kommuns författningssamling, 

 

att riktlinjerna ersätter Riktlinjer för terminologi för olika styrdokument fastställd 2007-

04-11 § 104, 

  

att uppmana nämnderna och de kommunala bolagen att göra en översyn av de 

styrdokument i författningssamlingen som de ansvarar för samt initiera de revideringar 

och upphävanden som är påkallade. 
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§ 218 Dnr KS 2020/00439  

Revidering av plan- och bygglovstaxa med inriktning- avgift för 
områdesbestämmelser och detaljplaner samt avgift för 
planbesked från 2021-01-01 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag till revidering av plan- och 

bygglovstaxa m.m. 

  

Den befintliga plan- och bygglovstaxans bestämmelser ”avgift för 

områdesbestämmelser och detaljplaner” samt ”avgift för planbesked” föreslås ersättas 

av nya bestämmelser. 

  

I det nya förslaget till taxa förtydligas kostnadsansvaret för den som får en nytta av en 

detaljplan. Vidare föreslås planavtal mellan exploatör och kommunen vara det 

huvudsakliga verktyget för att fördela kostnader och andra ansvar i planarbetet. I de fall 

avtal inte kan tecknas, ska taxans planavgift för ett byggprojekts omfattning vara 

proportionell mot planens totala kostnad.  

  

Taxan för planbesked föreslås omfatta 30 timmars handläggningstid, som ersätts enligt 

fastställd timtaxa. Om ett ärende beräknas omfatta längre handläggningstid än 30 

timmar ska den överskjutande delen också debiteras sökanden. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-09-30 § 263 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-07. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-18 § 304. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-26. 

Bilaga 1 – Utredning förändrad planavgift.  

Bilaga 2 – Rapport om exploatörssamverkan i planprocessen.  

Bilaga 3 – Förslag till ny taxa, avgift detaljplanearbete, områdesbestämmelser och 

planavtal.  

Bilaga 4 – Förslag till Plan- och bygglovstaxa Uddevalla kommun 2021.  

Plan- och bygglovstaxa Uddevalla kommun antagen av kommunfullmäktige 2019-12-

11 § 308. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att tabell 22a respektive 22b i Plan- och bygglovstaxa Uddevalla kommun utgår, 

  

att fastställa samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till ny taxa för planbesked, 

detaljplaner och områdesbestämmelser, 
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Forts. § 218 
 

att taxan för återkallat förhandsbesked i tabell 5 i Plan- och bygglovstaxan ändras, 

 

att den nya taxan ska gälla från och med 1 januari 2021. 
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§ 219 Dnr KS 2020/00554  

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd, prognos för 2020 

Sammanfattning 

Ekonomiskt bistånd, huvudsakligen försörjningsstöd som tidigare tillhört 

socialnämnden, ligger sedan 15 februari 2020 organiserat under kommunstyrelsen. När 

det gäller kostnader för ekonomiskt bistånd, så har socialnämnden haft en särskild 

konstruktion som bestod i 34 mkr inom nämndens ram och en central reserv på 14 mkr, 

vilka har utgått som ett preliminärt kommunbidrag på totalt 48,0 mkr. Bedömningen för 

året är att kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd uppgår till 76,7 mkr, vilket 

medför ett behov av utökat kommunbidrag på 28,7 mkr.  

  

Med tanke på förra årets ökning av hushåll och kostnader, tillsammans med en 

nedåtgående konjunktur, så sattes årets prognos till att öka ytterligare 10–15 mkr (från 

65 mkr). Trots utmaningarna med ny organisation, högt ingångsläge av hushåll (ca 840 

vid årsskiftet), nedåtgående konjunktur, samt låg samverkan från arbetsförmedlingen, så 

har kommunen klarat att ”hålla nere” antal hushåll. Under perioden januari-augusti 

2019, så ökade antal hushåll med 10 %. Under samma period i år 2020 har i stället 

antalet hushåll minskat med 3 %. Anledningen till detta beror till största delen på att 

man lyckats skriva ut fler från försörjningsstöd, samt kunnat göra fler utredningar med 

avslag som beslut. Kommunen ligger dock fortfarande på en mycket hög nivå med ett 

snitt på drygt 830 hushåll per månad. 

  

När sist prognos gjordes för 2021, så pekade mycket på att kommunen skulle kunna 

minska kostnaderna för försörjningsstöd. Nu är det mycket osäkert på grund av 

effekterna efter covid-19.  

  

Över- eller underskott från budget redovisas som en särskild upplysning i 

kommunstyrelsen redovisning i årsbokslutet. Förvaltningen återkommer med en 

prognos för 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-09-30 § 264 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-08 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att kommunstyrelsen tillförs 28,7 mkr som kompensation för ökade kostnader för 

försörjningsstöd 2020. 
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§ 220 Dnr KS 2020/00154  

Områdesbegränsning av eget boende för asylsökande 

Sammanfattning 

Samtliga 32 kommuner som berörs av lagändringen gällande begränsningar för 

egenbosatta asylsökande, måste på nytt anmäla in sina kommunområden till 

migrationsverket. Detta beror på att det gjorts ännu en ändring i förordningen 

(1994:361) om mottagande av asylsökande med flera. Förordningen tydliggör nu att i 

val av områden, så måste kommunen se till att beakta de sociala och ekonomiska 

förhållandena i kommundelen. Särskilt graden av arbetslöshet, sysselsättningsgraden, 

andelen mottagare av försörjningsstöd, skolresultaten, utbildningsnivån och 

valdeltagandet. Länsstyrelsen har rätt att yttra sig om val av områden och detta yttrande 

får sedan inte överklagas. Senast den 19 oktober ska anmälan av områden vara inne till 

migrationsverket.   

  

När kommunfullmäktige 2020-04-08 beslutade om vilka områden som kommunen 

skulle anmäla in (som gäller från 1 juli), så tog vi redan då hänsyn till faktorerna som 

beskriver sociala och ekonomiska förhållanden. Vi anmälde tre områden som utmärkte 

sig starkt: Norra Dalaberg, Norra Hovhult och Östberget-Tureborg.  

När vi nu tittar på ytterligare faktorer, så som ”Andel med huvudsaklig inkomstkälla 

ekonomiskt bistånd”, så har bilden förstärkts ytterligare. Förslaget är därför att behålla 

dessa tre områden och anmäla in dem på nytt till migrationsverket innan den 19 oktober.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-09-30 § 265 

Länsstyrelsens yttrande, 2020-09-28 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2020-09-09 § 34 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-31 

Migrationsverkets information till kommunerna, 2020-09-02 

Yrkanden 

David Höglund Velasquez (V): Att inte anmäla några områden till migrationsverket. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot David Höglund 

Velasquez (V) yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens 

förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att till migrationsverket anmäla områdena C1220 (Norra Dalaberg), C1240 (Norra 

Hovhult) och C1070 (Östberget-Tureborg). 

Reservation 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 221 Dnr KS 2020/00228  

Kultur- och fritidsnämndens och överförmyndarens svar på 
revisionsrapport mars 2020, grundläggande granskning 2019  

Sammanfattning 

Kommunens revisorer inkom i mars 2020 med grundläggande granskning 2019.  

Den samlade bedömningen i rapporten är att kommunstyrelsen och nämnderna i 

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

kommunfullmäktige bestämt. Avvikelser har iakttagits i kultur- och fritidsnämndens 

ekonomiuppföljning. Kommunstyrelsen och nämnderna anses i huvudsak ha säkerställt 

ett tillräckligt arbete med intern kontroll i enlighet med riktlinjerna. Undantaget är 

socialnämndens och valnämndens arbete med intern kontroll som avvikit på flera 

områden från kommunens riktlinjer.  

  

Rapporten innehåller en rekommendation vardera till kommunstyrelsen, kultur- och 

fritidsnämnden, valnämnden samt överförmyndaren.  

Kommunstyrelsen samt valnämnden har tidigare avlämnat svar å rapporten. Nu har även 

kultur- och fritidsnämnden och överförmyndaren inkommit med svar.  

Kultur- och fritidsnämnden lämnar som svar att nämnden avser att ändra sina rutiner 

avseende ekonomiuppföljning innebärande att även de sk controllerrapporterna kommer 

att föredras nämnden.  

  

Överförmyndaren skriver att de kommungemensamma dokumenten kommer att 

användas från och med nästa interkontroll. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-09-30 § 265 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-07. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-06-15 § 90. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-29. 

Överförmyndarens beslut om svar på revisionsrapport grundläggande granskning 2020-

09-01. 

Revisionsrapport mars 2020, grundläggande granskning. 

Följebrev till grundläggande granskning.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna kultur- och fritidsnämndens svar till revisorerna, 

 

att godkänna överförmyndarens svar till revisorerna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 222 Dnr KS 2020/00063  

Fastighetsreglering avseende Sörvik 1:4 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger fastigheten Varvet 2 som angränsar till Sörvik 1:4 vilken ägs 

av Karl-Erik Benders AB. Kommunen har kommit överens med Benders om att få köpa 

fastigheten Sörvik 1:4, nedan kallad fastigheten och en överenskommelse om 

fastighetsreglering har upprättats mellan parterna. För fastigheten gäller Stadsplan 14-

UDD-5/1976 från 1976, den är planlagd för industriändamål och tänkt att bli en 

framtida markreserv för kommunen. Fastigheten är 6 017 m2 och är uppdelad i två 

skiften. Skifte 1 består av plan mark som är bebyggd med ett utegym och skifte 2 består 

av kuperad mark med berg i dagen och vegetation. Fastigheten är värderad av Svefa AB 

till 900 000 kr. 

  

Fastigheten är belastad av en nyttjanderätt till ideella föreningen Friskis och Svettis för 

utegym. Nyttjanderätten är avgiftsfri och gäller tillsvidare med 3 mån uppsägningstid. 

Överenskommelsen om fastighetsreglering innebär att Benders överlåter fastigheten 

Sörvik 1:4 till kommunen för en ersättning om 900 000 kr. Markområdet ska överföras 

till kommunens fastighet Varvet 2. Fastigheten ska överlåtas genom fastighetsreglering 

hos Lantmäteriet. Kommunen står för förrättningskostnaderna.  

 

Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD), Christer Hasslebäck (UP), Roger 

Johansson (L), Torsten Torstensson (C), Henrik Sundström (M), Monica Bang Lindberg 

(L), Jarmo Uusitalo (MP) och Gösta Dahlberg (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-01-29 § 23 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2020-01-21 § 35 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-16. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-03. 

Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering, 2020-01-03. 

Kartbilaga, 2019-09-16.     

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD), Christer Hasslebäck (UP), Monica 

Bang Lindberg (L), Camilla Johansson (C), Gösta Dahlberg (M), Jarmo Uusitalo (MP): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna upprättad ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering mellan 

kommunen och Karl-Erik Benders AB gällande Sörvik 1:4 och Varvet 2.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 223 Dnr KS 2020/00065  

Fastighetsreglering avseende Herrestads-Hogen 1:9  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger fastigheten Fröland 3:25 som angränsar till Herrestads-Hogen 

1:9 vilken ägs av Karl-Erik Benders AB. Tillsammans bildar dessa fastigheter en yta 

som nedan kallas Frölandsgärdet. Den aktuella delen av Frölandsgärdet är i dagsläget 

planlagt för industriändamål och järnvägsändamål men avses att ändras till enbart 

industriändamål. Kommunen har kommit överens med Benders om ett markbyte inom 

Frölandsgärdet och en överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats mellan 

parterna.  

  

Överenskommelsen innebär att Benders överlåter cirka 57 000 m2 av fastigheten 

Herrestads-Hogen 1:9 till kommunen för en ersättning om 100 kr/m2. Ersättningen för 

marken är bedömd genom värdering av Svefa AB under 2018. Marken utgörs idag av 

plan obebyggd åkermark och värderas som industrimark i bra läge. Markområdet ska 

överföras till kommunens fastighet Fröland 3:25. Kommunen ska i sin tur överlåta cirka 

10 800 m2 av fastigheten Fröland 3:25 till Benders för en ersättning om 100 kr/m2. 

Markområdet ska överföras till Benders fastighet Herrestads-Hogen 1:9. Markområdena 

ska överlåtas genom fastighetsreglering hos Lantmäteriet och kommunen och Benders 

delar på de förrättningskostnader som uppstår.  

 

Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD), Christer Hasslebäck (UP), Roger 

Johansson (L), Torsten Torstensson (C), Henrik Sundström (M), Monica Bang Lindberg 

(L), Jarmo Uusitalo (MP) och Gösta Dahlberg (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-01-29 § 24 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2020-01-21 § 36 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-16 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-03. 

Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering, 2020-01-03. 

Kartbilaga, 2019-11-12.  

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD), Christer Hasslebäck (UP), Monica 

Bang Lindberg (L), Camilla Johansson (C), Gösta Dahlberg (M), Jarmo Uusitalo (MP): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna upprättad ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering mellan 

kommunen och Karl-Erik Benders AB gällande Fröland 3:25 och Herrestads-Hogen 

1:9.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 224 Dnr KS 2020/00062  

Försäljning av fastigheten Sörvik 1:36  

Sammanfattning 

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

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

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

industriverksamhet.  

Kommunen har kommit överens med Karl-Erik Benders AB, nedan kallad Benders, om 

att kommunen ska överlåta fastigheten till Benders för en köpeskilling om 6 000 000 

kronor. Ersättningen för fastigheten är bedömd genom värdering av Svefa AB under 

2018 och värderas som industrimark i bra läge. Fastigheten överlåts i befintligt skick. 

Benders ska ha möjlighet att med sakkunnig expertis besiktiga fastigheten och utföra 

miljöteknisk markundersökning utöver de undersökningar som är gjorda av kommunen 

och som denne har delgett Benders. Kommunen ska åtgärda och bekosta sanering av 

eventuella miljöföroreningar som finns i marken så länge som de påträffade 

föroreningarna inte, av sakkunnig expertis, bedöms vara så pass små att det inte 

föreligger några miljö- eller hälsorisker med nuvarande markanvändning. 

  

På fastigheten växer Grenigt Kungsljus som är en tvåårig, högväxt ört. Den är fridlyst 

samt finns på rödlistan (VU). För att kunna genomföra försäljningen måste växten 

flyttas. Kommunen har ansökt till Länsstyrelsen om dispens från artskyddsförordningen 

för att få flytta Grenigt Kungsljus. Avtalet gäller under förutsättning att beslut om 

dispens från artskyddsförordningen för att få flytta Grenigt Kungsljus från fastigheten 

blir beviljat av Länsstyrelsen och vinner laga kraft senast två år från undertecknat avtal. 

Om inte dispens från Länsstyrelsen erhålls är köpekontraktet till alla delar förfallet och 

fastigheten återgår till kommunen. 

  

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till 

samhällsbyggnadsnämnden för redovisning av en långsiktig lösning vad gäller 

öppethållandet av Kärranäsvägen samt den gång- och cykelväg som går igenom 

området. 

  

Kärranäsvägen ägs av Benders. Vägområdet för biltrafik utgörs av enskild väg. 

Ett avtal har upprättats mellan kommunen och Benders i syfte att hålla Kärranäsvägen 

öppen för allmänheten samt reglera ansvarsfördelningen och parternas ekonomiska 

åtaganden för drift och underhåll. För gång-, cykel- och mopedbanan finns redan en 

rättighet. Den är upplåten med servitut till förmån för kommunen. 

 

Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD), Christer Hasslebäck (UP), Roger 

Johansson (L), Torsten Torstensson (C), Henrik Sundström (M), Monica Bang Lindberg 

(L), Jarmo Uusitalo (MP) och Gösta Dahlberg (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-09-30 § 267 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-21. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 224 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-09-17 § 395. 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-09-11 

Köpekontrakt 2020-01-03. 

Kartbilaga, 2019-12-11.  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2020-02-12 § 35 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD), Christer Hasslebäck (UP), Monica 

Bang Lindberg (L), Camilla Johansson (C), Gösta Dahlberg (M), Jarmo Uusitalo (MP): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna upprättat köpekontrakt mellan kommunen och Karl-Erik Benders AB 

gällande Sörvik 1:36. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 225 Dnr KS 2020/00618  

Ersättning till Karl-Erik Benders AB för driftkostnader avseende 
Kärranäsvägen för åren 2017, 2018 och 2019  

Sammanfattning 

I december år 2016 upprättades ett förslag till överenskommelse om nyttjande av 

Kärranäsvägen från och med 2017 i motsvarande syfte som föreliggande avtal och med 

ett driftbidrag om 80 tkr per år. Benders har därefter hållit vägen öppen enligt 

intentionerna i förslaget till överenskommelse. Överenskommelsen var dock villkorad 

av godkännande av kommunfullmäktige. Något sådant beslut fattades aldrig vilket 

medfört att avtalet inte trädde i kraft. Förvaltningens bedömning är att kommunen bör 

ersätta Benders för driftkostnader för de tre förflutna åren med sammanlagt 240 tkr. 

Kostnaden hanteras inom samhällsbyggnadsnämndens ram. 

  

Ärendet tillhörde tidigare ärende KS 2020/144 men kommunstyrelsen beslutar under 

sammanträdet att dela upp ärendena och behandla dem separat. 

 

Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD), Christer Hasslebäck (UP), Roger 

Johansson (L), Torsten Torstensson (C), Henrik Sundström (M), Monica Bang Lindberg 

(L), Jarmo Uusitalo (MP) och Gösta Dahlberg (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-09-30 268 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-21 

Förslag till överenskommelse, Kärranäsvägen, 2017. 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD), Christer Hasslebäck (UP), Monica 

Bang Lindberg (L), Camilla Johansson (C), Gösta Dahlberg (M), Jarmo Uusitalo (MP): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Roger Johansson (L) och Torsten Torstensson (C): Avslag på kommunstyrelsens 

förslag. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Roger Johanssons (L) 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utge ersättning till Karl-Erik Benders AB för driftkostnader avseende Kärranäsvägen 

för åren 2017, 2018 och 2019 om sammanlagt 240 tkr.  

Reservation 

Roger Johansson (L) och Torsten Torstensson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för egna yrkanden. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 226 Dnr KS 2020/00144  

Nyttjande av Kärranäsvägen, avtal mellan Karl-Erik Benders AB 
och Uddevalla kommun i Uddevalla 

Sammanfattning 

Kärranäsvägen ägs av Karl-Erik Benders AB, nedan kallad Benders. Kärranäsvägen 

utgörs av ett vägområde för biltrafik som är belägen inom fastigheterna Kärra 1:35 och 

Sörvik 1:6 och en gång- cykel- och mopedbana som är belägen inom fastigheterna 

Kärra 1:34, Kärra 1:35 och Sörvik 1:6 enligt till ärendet bifogad karta.  

  

Kärranäsvägen ansluter till Kasenabbevägen i öst och Frölandsvägen/RV 44 i väst. 

Vägområdet utgörs av enskild väg. Kärranäsvägen har tidigare varit stängd för allmän 

trafik men har efter överenskommelse mellan Benders och Trafikverket varit öppen för 

allmän trafik under tiden Trafikverket renoverat tunnlarna på RV44.  

  

Kärranäsvägen har en stor betydelse som kommunikationsled i staden och kommunen 

ser fördelar med att vägområdet hålls öppen för allmän trafik. Benders accepterar att 

hålla vägen öppen förutsatt att Kommunen bekostar del av drift av vägområdet.  

Ett avtal har upprättats mellan kommunen och Benders med syfte att hålla 

Kärranäsvägen öppen för allmänheten samt reglera ansvarsfördelningen och parternas 

ekonomiska åtaganden för drift och underhåll. Sammanfattningsvis innehåller avtalet 

följande:  

  

 Benders upplåter Kärranäsvägen till kommunen och ska hålla den öppen dygnet 

runt för allmän trafik.  

 Benders har inte rätt att ta ut någon ersättning för själva upplåtelsen.  

 Benders ansvarar för all drift och underhåll av Kärranäsvägen.  

 Kommunen ska betala ett årligt driftbidrag till Benders på 150 000 kronor. 

  

  

Avtalet gäller för perioden 2020-01-01 till och med 2025-12-31. Avtalstiden förlängs 

med 3 år i sänder om uppsägning inte sker senast sex månader innan avtalstidens 

utgång. Skulle endera parten begära uppsägning av avtalet ska parterna återuppta en ny 

förhandling i syfte att möjliggöra Kärranäsvägens långsiktiga användning som öppen 

väg för såväl företag som för allmänhet. I det fall en sådan förhandling ej leder till ett nytt 

avtal upphör avtalet att gälla i sin helhet och ingendera parten har någon kvarstående 

rättighet eller skyldighet. 

Avtalet är villkorat med att kommunfullmäktige även godkänner avtal om försäljning av 

Sörvik 1:36 med laga kraft senast 2020-11-30.  
 

Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD), Christer Hasslebäck (UP), Roger 

Johansson (L), Torsten Torstensson (C), Henrik Sundström (M), Monica Bang Lindberg 

(L), Jarmo Uusitalo (MP) och Gösta Dahlberg (M) yttrar sig i ärendet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 226 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-09-30 § 269 

Avtal gällande drift och rätt att nyttja Kärranäsvägen, 2020-09-29 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-21. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-09-17 § 394. 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse, 2020-09-14. 

Kartbilaga Kärranäsvägen, 2020-03-04. 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD), Monica Bang Lindberg (L), Camilla 

Johansson (C), Gösta Dahlberg (M), Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Christer Hasslebäck (UP): Ändring av kommunstyrelsens förslag så att följande lydelse 

ska tillföra avtalets punkt nr. 8: Nyttjas inte hela bidraget årligen, kan detta överskott 

gå till att täcka eventuella underskott från tidigare år, alternativt, vid överskott, till 

långsiktigt underhåll av vägområdet och/eller ny dragning av genomfartsled, dvs 

eventuell ny genomfartsled inom området omfattas också av detta avtal. 

 

Roger Johansson (L) och Torsten Torstensson (C): Avslag på kommunstyrelsens 

förslag. 

Propositionsordningar 

Följande propositionsordning godkänns. 

 

Ordförande ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag mot Christer 

Hasslebäcks (UP) ändringsyrkande och finner kommunfullmäktige bifalla 

kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer därefter proposition på 

kommunstyrelsens förslag mot Roger Johanssons (L) m.fl. avslagsyrkande och finner 

kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avtal daterat 2020-09-29 mellan Uddevalla kommun och Karl-Erik 

Benders AB avseende drift och rätt att nyttja Kärranäsvägen i Uddevalla.  

Reservation 

Roger Johansson (L), Torsten Torstensson (C) och Christer Hasslebäck (UP) reserverar 

sig mot beslutet till förmån för sina respektive yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 227 Dnr KS 2020/00539  

Antagande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
grundvattentäkten i Jordfall  

Sammanfattning 

Jordfall samfällighetsförening samt några fastigheter i Kolvik försörjs idag med 

grundvatten genom uttag ur tre bergborrade brunnar på fastigheten Kolvik 1:17. 

Tillhörande vattenreservoar ligger på fastigheten Jordfall 1:89. Idag är 64 fastigheter 

anslutna till vattennätet men väntas öka till 80 fastigheter. För vattentäkten i Jordfall 

finns idag inget vattenskyddsområde.  

  

Vattentäkten har varit i bruk sedan början av 1980-talet med ungefär samma uttag som 

idag. Jordfall samfällighetsförening har av mark- och miljödomstolen fått tillstånd för 

vattentäkten. Genom att även inrätta ett vattenskyddsområde säkerställs att vattentäkten 

kan nyttjas ur ett flergenerationsperspektiv.  

  

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken föreslås kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 

att fastställa vattenskyddsområde för Jordfall vattentäkt i Uddevalla kommun. 

Vattenskyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av det Tekniska underlaget. 

Skyddsområdenas avgränsning och zonindelning framgår av figur 8 i det tekniska 

underlaget. Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktsområde, primär skyddszon och 

sekundär skyddszon.  

  

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken föreslås kommunfullmäktige att fastställa de 

skyddsföreskrifter som ska gälla inom vattenskyddsområdet. Skyddsföreskrifterna 

redovisas med en uppdelning mellan respektive zon.  

  

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter att kommunfullmäktige beslutar om att 

fastställa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. I enlighet med 7 kap. 22 § 

miljöbalken gäller föreskrifterna även om de överklagas. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-09-30 § 270 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-18 § 347. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-11.  

Tekniskt underlag med avgränsningar av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, 

dat 2020-07-28.  

Bilaga 1, Översikt, Jordfalls grundvattentäkt.  

Bilaga 2, Skyddsföreskrifter för Jordfall vattenskyddsområde, Uddevalla kommun, dat 

2020-07-28. 

Samrådsredogörelse Jordfall inkl. bilagor dat 2020-06-17. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 227 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att med stöd av 7 kap. 21 § och 22 § miljöbalken att fastslå vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i Jordfall. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 228 Dnr KS 2020/00282  

Antagande av vattenförsörjningsplan för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har låtit ta fram ett förslag till vattenförsörjningsplan för 

kommunen. Vattenförsörjningsplanen har utarbetats av Västvatten med konsultstöd av 

Tyréns. 

  

Syftet med vattenförsörjningsplanen är att utgöra ett underlag för att säkra tillgången till 

vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i Uddevalla kommun på lång sikt. Målet är 

en vattenförsörjningsplan som redovisar ett nuvarande nyttjande av vattenresurser i 

Uddevalla kommun samt identifierar framtida behov och tillgångar av vattenresurser för 

dricksvattenförsörjning på lång sikt.  

  

Planen beskriver den nuvarande vattenförsörjningen i form av allmänna såväl som 

enskilda vattentäkter och vattenverk. Det framtida vattenbehovet har beräknats utifrån 

en extrapolering av kommunens befolkningsprogram, där år 2050 och år 2100 valts som 

mål-år, och med utgångspunkt i hur vattenanvändningen sett ut historiskt i kommunen.  

  

Vattenresurser som redan används eller som i framtiden skulle kunna användas för 

allmän vattenförsörjning i Uddevalla kommun har analyserats med hjälp av metoden 

Multikriterieanalys (MKA). För varje vattenresurs bedömdes ett trettiotal olika aspekter 

vardera kopplat till något av följande fem målområden: Tillgång, Kvalitet och säkerhet, 

Påverkan och hot, Robusthet mot klimatförändringar samt Genomförbarhet.  

  

En slutsats i planen är att nuvarande vattenresurser och vattendomar kan vara tillräckligt 

för att klara kommunens vattenförsörjningsbehov år 2050 men otillräckliga för att klara 

behoven år 2100.  

  

Vattenförsörjningsplan har under våren 2020 sänts på remiss till berörda kommunala 

förvaltningar och bolag/förbund samt till grannkommunerna, LRF, länsstyrelsen och 

relevanta statliga myndigheter. Efter remisstidens slut gjordes vissa justeringar och 

planen slutrapporterades den 2 juli 2020.  

  

Finansieringsfrågan ingår inte i denna rekommendation utan kommer att föras 

principiellt i ett större sammanhang. 

  

Kommunledningskontoret gör bedömningen att vattenförsörjningsplanen kan lyftas till 

Kommunfullmäktige för antagande. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-09-30 § 271 

Vattenförsörjningsplan 2020-07-02 

Samrådsredogörelse 2020-09-10  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-10   



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 228 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta Vattenförsörjningsplan 2020-07-02. 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 229 Dnr KS 2020/00440  

Fördjupad förstudie samt start av projekteringsfasen avseende 
kajpromenad med översvämningsskydd 

Sammanfattning 

Med anledning av stigande hav i kombination med dålig stabilitet längs Bäveån utfördes 

under 2016 en förstudie om ett översvämningsskydd i Uddevalla. Rekommendationerna 

från förstudien ledde fram till att kommunfullmäktige 2016 beslutade att godkänna 

handlingsplanen tillhörande förstudien och att starta utredningsfasen av ”Projekt 

kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla”, nedan benämnt ”ÖS-projektet”.  

  

Utredningsfasen är nu i sitt slutskede och resultatet av arbetet i denna fas har 

sammanställts i en fördjupad förstudie där områdets förutsättningar samt lösningsförslag 

för delsträckorna redovisas. ÖS-projektet är, efter att den fördjupade förstudien har 

antagits av kommunfullmäktige, redo för att gå in i nästa fas enligt handlingsplanen, 

projekteringsfasen. Projekteringsfasen fördjupar sig inom de olika teknikområdena och 

sammanställer en uppdatering av kalkyl, tidplan och handlingsplan, som ligger till 

grund för ett beslut om genomförande. Detta tar omkring 3 år i enlighet med 

handlingsplanen från 2016 avseende Översvämningsskydd. 

  

Kommunledningskontoret delar den bedömning som framgår i beslutsunderlaget. Dock 

är kommunledningskontoret av uppfattningen att, även om det finns betydande skäl att 

snabbt åtgärda norra kajsidans stabilitet, bör en prioritering av projekteringen ske för 

Bäveåns södra sida, där delar av området först behöver gå in i projekteringsfasen. De 

huvudsakliga anledningarna till detta är dels de kommande större projekten som i olika 

skeden där pågår eller planeras och som i olika utsträckning är beroende av 

översvämningsskyddet, dels på grund av den omfattande komplexitet som finns på 

norra sidan med oklarheter om skyfallsleder, trafikstråk och marksättningar. 

 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-09-30 § 272 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-08. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-18 § 276. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-29. 

Fördjupad förstudie med bilagor 2020-05-29. 

Gestaltningsrådets synpunkter 2020-05-29. 

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att förklara den fördjupade förstudien avslutad, 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 229 

 

att godkänna start av projekteringsfasen, 

 

att prioritera utbyggnad av översvämningsskyddet på Bäveåns södra sida.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 230 Dnr KS 2020/00572  

Avsägelse från Margareta Lund (M) gällande uppdragen i kultur 
och fritidsnämnden, HSB Stiftelsen Jakobsberg, Stiftelsen 
Barnens Dag och Vänortskommitten 

Sammanfattning 

Margareta Lund (M) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdragen i 

kultur- och fritidsnämnden, HSB Stiftelsen Jakobsberg, Stiftelsen Barnens Dag och 

Vänortskommittén. 

Kommunfullmäktige har att behandla avsägelsen samt förrätta fyllnadsval. 

 

Niklas Moe (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2020-09-14 

Yrkanden 

Niklas Moe (M) nominerar Mathilda Sténhoff (M) till ledamot i kultur- och 

fritidsnämnden, Stiftelsen Barnens Dag och vänortskommittén samt David Bertilsson 

(M) till HSB:s stiftelse Jakobsberg. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja avsägelsen, 

 

att välja Mathilda Sténhoff (M) till ledamot i kultur och fritidsnämnden till och med 

2022-12-31, 

 

att välja David Bertilsson (M) till ersättare i HSB:s Stiftelse Jakobsberg till och med 

2022-12-31, 

 

att välja Mathilda Sténhoff (M) till ledamot i Stiftelsen Barnens Dag till och med 2022-

12-31 samt 

 

att välja Mathilda Sténhoff (M) till ersättare i vänortskommittén till och med 2022-12-

31. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 231 Dnr KS 2020/00001  

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

  

Dok. 307520 

Protokoll extra årsstämma per capsulam Uddevalla Vatten AB 

  

Dok. 307580 

Protokoll nr 5 Styrelsemöte per capsulam Uddevalla Vatten AB 2020-09-02 

  

KS 2020/7 

Rapport från socialnämnden om ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 

SoL och LSS, under kvartal 3 2020 

  

Dok. 307792  

2020-09-01 Protokoll extra årsstämma per capsulam från Västvatten AB 

  

Protokoll från vänortskommitten 2020-09-10 

  

2020/90  

Medborgarförslag om ökad habiliteringsersättning inom LSS daglig verksamhet. 

Socialnämnden beslutar att som svar på medborgarförslaget avge socialtjänstens 

tjänsteskrivelse 2020-08-28 och därmed anse medborgarförslaget besvarat.  

  

Dok. 308027  

Samhällsbyggnadsnämndens representanter till kommunala rådet för äldre och 

kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning.  

  

2020/601  

Protokoll nr 6 från Västvatten AB för styrelsemöte 2020-09-24, utökning av aktiekapital 

för Västvatten AB 

  

Dok.308043 

Delårsbokslut januari - augusti 2020 för Uddevalla Vatten AB 

  

Dok. 308136 

2020-09-24, Protokoll nr 4, Styrelsemöte Västvatten AB 

 

KS 2019/895 

Medborgarförslag om att heltidsresan ska kunna gå att genomföra utan schema- och 

platsändringar. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Föreslagna åtgärder samt organisationsförändring kommer att prövas mellan centrala 

parter då parterna på lokal nivå inte kunnat enas i samverkan. I väntan på central  

Forts. § 231 
 

prövning kommer inga fler heltidsanställningar att erbjudas. Utfallet från den centrala 

tvisten blir vägledande framåt. Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget 

besvarat. 

 

KS 2019/549 

Medborgarförslag har inkommit om att skyltning samt sänkning av hastigheten vid 

Kärrs badplats. 

Den aktuella vägsträckan är statlig väg. Det är länsstyrelsen som beslutar om 

hastighetsnedsättning m.m. på statlig väg. Förslagsställaren uppmanas därför att vända 

sig till länsstyrelsen i frågan. Kommunstyrelsen beslutar att anse förslaget besvarat.  

 

KS 2020/251 

Prövning enligt kommunallagen 6 kap 9 § om verksamheten i de kommunala bolagen år 

2019 varit förenlig med kommunala ändamål och befogenheter.  

Kommunstyrelsen beslutade att den verksamhet som bedrivits i Uddevalla Utvecklings 

AB, Uddevalla Turism AB, Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla Hamnterminal AB 

(inklusive dess dotterbolag), Uddevalla Energi AB (inklusive dess dotterbolag), 

Uddevalla Vatten AB, Västvatten AB, Fyrstads flygplats AB, Regionteater Väst AB 

samt Mediapoolen Västra Götaland AB under år 2019 bedöms ha varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. 

 

KS 2020/200 

Ett medborgarförslag har inkommit om gratis bussar till Vänerpalatset och en 

uppmaning till kommunen att snarast iordningsställa nytt badhus. 

Nytt badhus i Uddevalla planeras för byggnation på Rimnersområdet. Under byggtiden 

kommer walkesborgsbadet att ha sedvanligt öppethållande. Behov av badbussar till 

Vänersborg föreligger därför inte enligt kommunledningskontoret. 

Kommunstyrelsen avslår förslaget. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 232 Dnr KS 2020/00561  

Medborgarförslag om att öppna bussvägen vid butiken deVal 
för allmän trafik 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 233 Dnr KS 2020/00569  

Medborgarförslag från Ulf G Eriksson om att inrätta ett 
naturpris 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 234 Dnr KS 2020/00570  

Medborgarförslag om att anlägga en gång/cykelbana vid 
Hogstorps skola 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 235 Dnr KS 2020/00577  

Medborgarförslag från Anethe Ivarsson om att uppmärksamma 
hängboken vid Tureborgsbron med belysning samt märkning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 236 Dnr KS 2020/00587  

Medborgarförslag från Erik Bergström om uppdelning av gång- 
och cykelväg längs Fjällvägen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 237 Dnr KS 2020/00602  

Medborgarförslag från Ann-Christin Hermansson om 
hundrastgård 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 238 Dnr KS 2020/00607  

Medborgarförslag om hundrastgård vid t.ex. Skeppsviken, 
Rimnersvallen eller Bodele 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 239 Dnr KS 2020/00611  

Medborgarförslag från Anette Martinsson om hundrastgård 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 240 Dnr KS 2020/00616  

Medborgarförslag från Anna Glenvik om hundrastgård 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 241 Dnr KS 2020/00617  

Medborgarförslag om hundrastgård 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 242 Dnr KS 2020/00623  

Medborgarförslag från Elisabeth Jademyr Andreasson om 
kommunal hundrastgård 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 243 Dnr KS 2020/00619  

Medborgarförslag om trafiksituationen på Björkvägen-
Syrénvägen i Ljungskile 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 244 Dnr KS 2020/00625  

Medborgarförslag om att använda gula villan på Emaus till 
personer inom LSS 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget överlämnas till 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Stefan Skoglund (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden 

Stefan Skoglund (S): att medborgarförslaget ska remitteras till socialnämnden inför 

beslut i samhällsbyggnadsnämnden   

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på presidiets förslag med Stefan Skoglunds (S) 

tilläggsyrkande och finner kommunfullmäktige bifalla detta. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet efter remiss till 

socialnämnden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 245 Dnr KS 2020/00626  

Motion från Torsten Torstensson (C) och Stig Olsson (C) om att 
ta fram rapport om jordbruksmarkens värden i 
samhällsplaneringen  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 246 Dnr KS 2020/00634  

Medborgarförslag om ny hundrastgård 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 247 Dnr KS 2020/00633  

Medborgarförslag från Charlotte Andersson och Malin Elbing 
om återbruk av säsongväxter 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 248 Dnr KS 2020/00644  

Anmälan från Moderaterna om ändring av gruppledare, från 
Mikael Staxäng till Gösta Dahlberg 

Sammanfattning 

Moderaterna har inkommit med en anmälan om att partiet har valt Gösta Dahlberg (M) 

till ny gruppledare i kommunfullmäktige för Moderata Samlingspartiet. 

 

Ärendet tas upp utöver den tillkännagivna kallelsen. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet,  

 

att notera Gösta Dahlberg (M) som ny gruppledare i kommunfullmäktige för Moderata 

Samlingspartiet. 
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