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Sammanträde Ungdomsfullmäktige  
  
Plats och tid  Sammanträdesrummet på Rampen kl. 17:00-19:00 torsdagen den 10 februari 

2022  
  
Ordförande Julia Fält 
  
Sekreterare Indre Ytterberg 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop, fastställande av röstlängd, fastställande av dagordning, val 

av justerare 
Dnr KS 316387  

 

2.  Insatser för ökat valdeltagande i valet 2022-  vad behövs för att få fler 

förstagångsväljare att rösta? Diskussion i ungdomsfullmäktige 
Dnr KS 317414  

 

3.  Plan för att sprida info om ungdomsfullmäktige i skolor mm så att fler 

känner till det (diskussion i ungdomsfullmäktige)  
Dnr KS 317415  

 

4.  Medborgarförslag om att satsa på ungdomsidrott, slopa hallhyra osv 
Dnr KS 2022/00069  

 

5.  Medborgarförslag om att införa stadsbussar till och från Utby 
Dnr KS 2022/00062  

 

6.  Medborgarförslag från Ewa Bergqvist Boström om ett allmänt förbud 

mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom 

Uddevalla kommun 

Dnr KS 2022/00041  

 

7.  Medborgarförslag från Mohamed Mohamed om alternativ förening för 

fotboll 
Dnr KS 2021/00722  

 

8.  Medborgarförslag från Viggo Larsson om fler konstgräsplaner 
Dnr KS 2021/00675  

 

9.  Medborgarförslag om rimlig kostnad respektive rabatt på sopavgift 

vid kompostering 
Dnr KS 2021/00633  
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Föredragningslista Föredragande 

10.  Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP om fotbollsplan 

på Rimnersområdet 
Dnr KS 2021/00641  

 

11.  Motion från Ann-Marie Viblom (MP) och Jarmo Uusitalo (MP) om att 

bevara Ljungskiles kulturarv 
Dnr KS 2021/00640  

 

12.  Övrigt 
Dnr KS 317292  

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.  

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 

 

 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 18 januari 2022 11:07 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Satsa på ungdomsidrott 
 
Ditt medborgarförslag: 
Covid-19 pandemin har slagit hårt på ungdomsidrotten. I vissa fall har olika sporter tappat utövare 
och i vissa fall har idella ledare fått jobba otroligt mycket för att behålla sina utövare. 
 
Under pandemin har inomhusaktiviteterna ställts in om och om igen. 
 
Förslaget är att ta bort kostnaderna för hallhyra under 2022/2023 och även öppna ansluta fler hallar 
såsom t.ex. Stenab arena till kommunens bokningsystem. 
 
Kostnaderna är idag subventionerade men även en kostnad på 150kr/h är en tung börda för ideella 
föreningar och lag, vilket gör att ledare tveka på att aktivera sina medlemmar i ännu högre grad. 
 
Att gymnastiksalar och idrottshallar står tomma även när det inte finns några restriktioner är slöseri, 
då idrott minskar både fysisk och psykisk ohälsa. 
 
Dagens datum: 
20220118 
 
Namn: 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 17 januari 2022 10:46 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Lokaltrafik 
 
Ditt medborgarförslag: 
Är boende på Utby (Hagabergsvägen) sedan 2015. Saknar verkligen att kunna åka stadsbuss från 
Utby till Torp och vidare till centrala Uddevalla. Mitt förslag är att införa stadsbussar till/från Utby 
 
Dagens datum: 
2022-01-17 
 
Namn: 
 
Adress: 
 
Postnummer och ort: 
 
E-post: 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 3 januari 2022 20:45 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Fyrverkerier Uddevalla kommun 
 
Ditt medborgarförslag: 
Medborgarmotion: 
 
Allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen. 
Vi vill att det skall vara ett allmänt förbud att använda fyrverkerier och pyroteknisk utrustning på 
allmän plats året om. Det står i kommunens ordningsföreskrifter att ” Användningen av pyrotekniska 
varor ska alltid ske med stor hänsyn till djur samt människors hälsa och egendom.” (20§, 1.3 U08). Då 
det är uppenbart att detta inte efterlevs och då polisen inte har resurser att stävja detta så vill vi att 
det ska råda ett allmänt förbud att använda fyrverkerier eller pyroteknisk utrustning och förbudet ska 
gälla året om. 
Det räcker inte att bara ha ett förbud som upphävs inför de traditionella högtider som vi firar enligt 
svensk tradition och hävd, exempelvis nyårs-, påsk och valborgsmässoafton. 
Ett alternativ till att använda traditionella fyrverkerier skulle också vara att använda tysta (knallfria) 
fyrverkerier som endast används av myndigheter vid utsatta klockslag. Flera kommuner runtom i 
landet har börjat med lasershower som ytterligare ett alternativ till fyrverkerier, ett utmärkt sätt att 
ta den här traditionen in i det moderna Sverige 2022 och där Uddevalla Kommun bör vara en av 
kommunerna som visar vägen. Eventuella merkostnader skulle löna sig i längden då utrustningen kan 
användas om och om igen, man bör också ta med i beräkningen de merkostnader fyrverkerier 
medför i form av nedskräpning , egendoms- och personskador. 
Det eskalerande användandet av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning i våra kommuner är 
ohållbart. Det värsta med det okontrollerade användandet av pyroteknik, är de många gånger 
tragiska och onödiga konsekvenser detta får på både människor och djur. Många människor upplever 
det mycket obehagligt med plötsliga ljudknallar. En del har nedsatt hörsel och använder hörapparat, 
vilket ger dem en obehaglig upplevelse när det smäller, pga att hörapparaten förstärker ljudet. Andra 
har hjärtproblem eller lider av psykiska trauman från krigshärjade områden. Att då utsättas för de 
ljudupplevelser som avfyrande av tjutande raketer innebär, kan vara direkt livshotande. Antalet 
onödiga olyckor i samband med fyrverkerier ska inte heller glömmas bort där människor lemlästas 
och egendom förstörs. Andra grupper i vårt moderna samhälle är de som genomlevt krigshärdar, där 
bomber och granater inte innebär något glädjande. Tvärtom en skräckupplevelse som många gånger 
har gett bestående men. Vidare rapporterades det varje år om incidenter där personer använt 
fyrverkeripjäser för att med uppsåt skada andra människor, djur och egendom. 
De flesta av oss djurägare har svårt att glädja oss när vår hund, katt eller annat husdjur kryper ihop 
och skakar, flämtar, blir helt apatiskt eller att epileptiska anfall triggas. Vi är många som får fly vår 
bostad och/eller ge våra husdjur lugnande preparat. De mentala skador på djuren som detta 
fenomen kan ge tar mycket lång tid att reparera, om det ens är möjligt. Tortyren som fyrverkerier 
medför går ibland så långt att husdjur dör i ren skräck av hjärtattacker. Uppstallade djur såsom, 
hästar, kor, får m fl skenar då de flyr i panik och skadas så illa att de måste avlivas. Vi ser exempel på 
detta år ut och år in. Bifogar länk till ett videoklipp på Youtube som visar på en bråkdel av all den 
tortyr husdjur utsätts för årligen. 
 
https://youtu.be/HjbCMJvFO04 
 



Våra vilda djur, som vi också har ansvar för, tar också skada av pyroteknik. Under vissa tider kan t ex 
igelkottar vakna för tidigt för att sedan frysa ihjäl. Fåglar, rävar, älgar, harar med flera är även de 
mycket känsliga för plötsliga och kraftiga ljud och man ser exempel vartenda år på däggdjur och 
fåglar som dött under nyårsfirandet då de flytt i ren panik och skräck för att undkomma 
fyrverkerierna. I Norge hittades återigen döda småfåglar efter årets nyårsfyrverkerier – inte första 
gången. Redan för många år sedan dokumenterade amerikanska forskare hur tusentals rödvingade 
koltrastar föll till marken under nyårsfyrverkerierna, döda av inre blödningar och trauma. I 
Nederländerna visar mångåriga studier att tusentals mesar, änder och andra fåglar flyger upp så högt 
i himlen i ren panik för att undkomma fyrverkerierna att de förlorar livsviktiga energireserver som 
många inte förmår ersätta under de knappa vintermånaderna. Framstående ornitologer i Tyskland 
varnar för följderna av fyrverkerierna på nyår: många fåglar förmodas dö. Sedan 1960-talet har en 
majoritet av de Europeiska sångfåglarna minskat med över hälften i antal, många arter med över 
90%, och är idag hotade av utrotning. 
 
Djurskyddslagen säger följande: 
Djurskyddslagen 2 § Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. 
Brottsbalken 16:13 Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, 
överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, dömes för 
djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år. 
 
Djurskyddslagen tillåter alltså inte handlingar som innebär fysiskt och psykiskt lidande för djur. Djur 
ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Enligt brottsbalken 16:13 är det 
dessutom djurplågeri om man uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, 
överansträngning, vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande. Alltså bryter 
man mot djurskyddslagen genom att ge tillstånd för fyrverkerier inom hör & synhåll från djur och om 
någon medvetet smäller av fyrverkerier i närheten av djur, kan detta kvalificeras som uppsåtligt 
begånget djurplågeri. 
Man ska också komma ihåg att ljudet från en fyrverkeripjäs under gynnsamma förhållanden kan 
färdas i flera mil. Det betyder att oavsett var den avfyras påverkar den någon eller något negativt i sin 
omgivning. 
 
Genom ett allmänt förbud minskas också̊ spridningen av kemikaliska produkter och tungmetaller 
såsom barium, aluminium, bly, kvicksilversalter, antimon, koppar, rubidium och kadmium. Många 
barn förgiftas och skadas varje år när dom tiden efter högtider är ute och leker med fyrverkerier som 
ligger i naturen, bostadsområden och lekplatser. 
Varje år startar bränder i stall, lador, hus och andra byggnader p.g.a. fyrverkerier och orsakar inte 
bara fara för människoliv, men också egendomsskador för stora belopp. Varje år går stora summor av 
våra skattepengar åt till nedskräpning, miljöförstöring, sjukvård, rehab, medicinering, säkerhet och 
personal p.g.a. fyrverkerierna.  
Vi måste fråga oss själva vem vi gör det här för egentligen, vad finns det för rationella, vettiga 
argument för att behålla denna tradition, när vi har vetskap om vilka följder det har på miljö, djur, 
människor och egendom? 
Gör vi det för barnen? Skulle man utbilda barn om konsekvenserna fyrverkerier har på djur och miljö 
så kan man med stor säkerhet påstå att de allra flesta barn skulle välja att avstå från fyrverkerier. 
 
Visa att Uddevalla  är en kommun för framtiden, ett föredöme som inte är rädda för att ta avstånd 
från traditioner som man idag vet skadar allt i sin omgivning och som orsakar så mycket lidande varje 
år, bara för att vi ska få se glada färger på natthimlen. Det är helt enkelt inte värdigt ett modernt, 
upplyst samhälle att bete sig på det här viset. 
Vi vill ha ett allmänt förbud mot användande av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning! 
För oss själva, vår miljö och våra djur! 
 



Dagens datum: 
20220103 
 
Namn: 
Ewa Bergqvist Boström 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 8 december 2021 20:47 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Alternativ förening 
 
Ditt medborgarförslag: 
Vi är är en kärna på 10 personer i ålder 13- 18 år som vill kunna samlas och spela fotboll, helst i 
Herrestads idrottshall "Rampen". Tanken är att många ungdomar kan träffas och spela fotboll mot 
varandra som en serie. Det skall bara vara kul, inget elittänkande utan bara spela boll. Målet är att 
det är mångkulturellt ungdoms aktivitet. På vintern är man ofta hemma och man kan känna sej lite 
ensam och deppig. Risken är då att man hittar på massa dumt. I nuläget har vi ingen lust att hålla på 
med stadgar och massa möten utan bara ha kul. Vore vi en riktig förening kunde vi söka lite bidrag 
och önskar att få möjlighet till ekonomisk hjälp för att ha råd med att hyra lokal. Detta kommer 
resultera till ett bättre ungdoms aktivitet där det sker mycket aktiviteter mellan ungdomar. Att vara 
med i en förening är väldigt dyrt och det garanterar inte heller att du får spela fast du är medlem. 
 
Dagens datum: 
2021-12-08 
 
Namn: 
Mohamed Mohamed 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 18 november 2021 12:38 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
konstgräsplan för fotboll 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej, jag heter Viggo och är elva år.  
 
 
Jag älskar att spela fotboll och jag önskar att ni kunde göra en till konstgräsplan för fotboll. i 
Uddevalla. Och varför jag önskar det är för att som det är nu kan mitt lag bara få två tränings tider i 
veckan. Jag skulle vilja träna mer för jag tycker det är jättekul att spela fotboll och min dröm är att bli 
fotbollsproffs. Jag bor i kasen nära skogslyckan och önskar att ni kunde göra en konstgräsplan som 
jag kunde cykla till med mina kompisar och där mitt lag kunde få fler träningstider. 
 
Dagens datum: 
18 November 2021 
 
Namn: 
Viggo Larsson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
Medborgarförslagets ärende: 
Rimlig kostnad resp. rabatt på sopavgift vid kompostering 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej! 
Jag har ansökt och fått beviljat dispens för kompostering för en kostnad på 1036 kr för 
handläggningen av denna ansökan. När jag nu fått räkningen för sophämtningen så märker jag att jag 
endast fått 6,30 kr i lägre avgift.  
Anledningen till att jag valt att kompostera är att jag ifrågasätter kommunens miljötänk när ni kör 
papperspåsarna till Linköping för att där bli till biogas. Jag menar att miljövinsten försvinner i frakten 
till Linköping (tvärs igenom Sverige, ca 31 fram och tillbaka totalt 62 mil).  
Jag valde därför att köpa in Bokashi-hinkar och strö (ca 900 kr), samt även en varmkompost (ca 900 
kr) för att kunna ta hand om matavfallet själv. 
Jag tycker att det är rena rånet att ni tar ut över 1000 kr i handläggning och att jag sedan endast får 
6,30 kr mindre sophämtningsavgift.  
Varför straffas jag? Vart är ert miljötänk? 
Jag tycker att ni borde göra det mer attraktivt för kommuninvånarna att kompostera istället för att 
straffa oss. Jag är djupt besviken på kommunen 
 
Dagens datum: 
2021-11-03 
 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



Motion om återställande av fotbollsplan på 

Rimnersområdet. 

 

Sammanfattning.  Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun återställer minst en 

fotbollsplan på Rimnersområdet. 

Uddevallapartiet vill att man snarast utreder var en ny fullstor fotbollsplan ska ligga på 

Rimnersområdet. Givetvis ska både frånfället av B- o C-planen ersättas med minst en fullstor 

11-manna plan efter simhallsbygget.  

Efter beslut att flytta B- och C- Plan var inte ersättningsytor klara på Rimnersområdet varför 

man var tvungna att flytta till provisoriska platser.  

 

Uddevallapartiet vill alltså: 

ATT Uddevalla kommun återställer minst en fotbollsplan på Rimnersområdet. 

 

 

För Uddevallapartiet 

 

Kent Andreasson             Lars Olsson              



Motion om att bevara Ljungskiles kulturarv 
 
 
När det byggs en ny skola i Ljungskile som ska ersätta den befintliga Ljungskileskolan kommer tre 
befintliga hus att rivas, den gamla folkskolan från 1878, i dag ”Kulturens hus”, det hus som i dag är 
fritids, huset som kallas ”Björneborg” kommer att finnas kvar till åtminstone 2027, dess framtid 
därefter är oklar.  
 
Kulturmiljölagens portalparagraf säger:  
”1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. 
Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och 
aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på 
kulturmiljön undviks eller begränsas. 
Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång 
till en mångfald av kulturmiljöer. Lag (2013:548)”. 
 
Plan- och bygglagens 2 kapitel, 6 § säger:  
”Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett 
ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att 
befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477)”. 
 
Anledningen till att vi citerar dessa lagtexter är för att vi vill visa på att bevarandet av vårt kulturarv 
är såväl en lokal som nationell angelägenhet och att man inte utan vidare får förstöra existerande 
kulturmiljöer. En sådan existerande kulturmiljö är den gamla bebyggelsen vid Ljungskile skola som 
riskerar att rivas. Byggnaderna bör ses som en sammanhängande kulturmiljö och därför bör alla tre 
bevaras.  Vi kan inte utan offentlig debatt förstöra delar av Ljungskiles äldsta kulturarv!  
 
 
Vi yrkar att:  

 De båda äldre träbyggnaderna, Hälle Lider 12 och 13, som på grund av bygget av den nya 
Ljungskileskolan avses att rivas, ska bevaras på plats, eller om detta inte är möjligt, flyttas till 
annan lämplig central plats i Ljungskile. Samma sak gäller ”Björneborg”, Hälle Lider 10.  

 Innan denna motion har behandlats får inga åtgärder som hotar att skada dessa byggnader 
vidtas ”inhibition”.  

 
Miljöpartiet genom 
Ann-Marie Viblom och Jarmo Uusitalo 
  



Bakgrund 
 
När det byggs en ny skola i Ljungskile som ska ersätta den befintliga Ljungskileskolan kommer två 
befintliga hus att rivas, den gamla folkskolan från 1878, i dag ”Kulturens hus” och det hus som i dag 
är fritids. Huset som kallas ”Björneborg” kommer att finnas kvar till åtminstone 2027, dess framtid 
därefter är oklar. 
 
Redan när Samhällsbyggnadsnämnden i augusti i år fick information om bygget av den nya 
Ljungskileskolan lämnade Miljöpartiet in en protokollsanteckning:  

” Protokollsanteckning 
Jarmo Uusitalo (MP): På Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 19/8 fick 
nämnden information om planerna för den nya Ljungskileskolan.  
I den informationen framgick att två av de tre gamla husen vid Ljungskileskolan 
kommer att rivas.  
Miljöpartiet anser att hänsynstagande till, och bevarande av, gamla kulturmiljöer är 
viktigt. Vi anser därför att dessa hus ska finnas kvar i någon form, antingen på befintlig 
plats eller genom att de flyttas till lämplig plats inom Ljungskile.”  

 
Därefter har vi lyft frågan muntligt i olika sammanhang, men har inte uppfattat det som att det har 
tagits någon hänsyn till våra synpunkter. Därför väljer vi att väcka frågan i form av en motion som 
kräver att byggnaderna skall bevaras.  
Vi anser inte att parkeringsplatser är viktigare än att ha kvar Ljungskiles gamla folkskola, den byggnad 
som i dag är Kulturens hus.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen är den förvaltning som har ansvaret för kommunens kulturmiljöer. 
Plangruppen på Kultur- och fritidsförvaltningen tillfrågades om synpunkter ca. tre veckor innan beslut 
om ”Om- och nybyggnation av Ljungskileskolan, enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB, 
beslut om avrop 2” skulle tas. Detta yttrande har såvitt vi vet inte redovisats för vare sig nämnder 
eller kommunstyrelse och inte heller offentligt.    
 



Den övre kartan är från information om byggnationen av nya Ljungskileskolan till Samhälls-
byggnadsnämnden i augusti 2021.  
Den nedre kartan visar vilka byggnader som planeras att tas bort i samband med skolbygget.  

 
 



 
 

 
Bilder från Google Maps som visar vilka byggnader som 
kommer att försvinna. På norra sidan vägen (skolsidan) är 
det gamla vaktmästarbostaden i tegel och en äldre 
träbyggnad som i dag används som fritids.  
På södra sidan vägen är det Kulturen Hus som kommer att 
beröras. Kulturens hus var Ljungskiles folkskola och är 
enligt den fördjupade översiktsplanen för Ljungskile listat 
hos Riksantikvarieämbetet.  
 
 
  



Ljungskile folkskola på en bild från ca 1905. Bild från Bohusläns museum /digitalt museum.  

 


