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Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2020-06-15 
Anslaget tas ner 2020-07-07 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10  
 

 
Sammanträde Kommunfullmäktige  
Plats och tid Agnebergsskolans aula, kl.17:30-19:20 med ajournering kl. 18:35-18:55 
  
Ledamöter Niklas Moe (M) 

Gösta Dahlberg (M) 

Jens Borgland (M) 

Elving Andersson (C), Ordförande, ej § 144 p.g.a. jäv 

Camilla Olsson (C) 

Maria Johansson (L) 

Christina Nilsson (KD), 1:e vice ordförande, tjänstgörande ordförande § 

144. 

David Sahlsten (KD) ej § 148 p.g.a. jäv. 

Stefan Skoglund (S) ej § 144 p.g.a. jäv 

Annelie Högberg (S) 

Kenneth Engelbrektsson (S) 

Louise Åsenfors (S), 2:e vice ordförande 

Susanne Grönvall (S) 

Carina Åström (S) 

Robert Wendel (S) 

Tommy Strand (S) 

David Höglund Velasquez (V) 

Ilir Kastrati (V) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Lars Eide Andersson (MP) 

Martin Pettersson (SD) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Rose-Marie Antonsson (SD) 

Marjut Laine (SD) 

Krzysztof Swiniarski (SD) 

John Alexandersson (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

Christer Hasslebäck (UP) ej § 146 p.g.a. jäv. 

Merja Henning (UP) 

Kent Andreasson (UP) 

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

David Bertilsson (M) för Mikael Staxäng (M) 

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

 
Övriga Inger Gillberg-Carlsson, kommunrevisor 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 137 Dnr KS 289389  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning 

Ordförande Elving Andersson (C) föreslår, mot bakgrund av förändrade 

styrkeförhållanden mellan partierna på grund av reducerat antal ledamöter, att ärende 

16, Tillväxtstrategi för Uddevalla Omnibus AB, förvärv av Lysekils Busstrafik AB, svar 

på återremiss utgår från dagens föredragningslista. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Avslag på ordförandens förslag. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att låta ärendet utgå mot att behandla det idag och 

finner kommunfullmäktige besluta att ärendet ska utgå. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ärende 16 utgår och fastställa föredragningslistan med den ändringen. 

 

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

Då det aktuella ärendet redan påbörjat sin behandling i ett tillfälligt förminskat 

fullmäktige ser vi ingen anledning till vadan det inte fortsatt skall behandlas i ett 

förminskat fullmäktige. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 138 Dnr KS 2020/00114  

Utdelning av Uddevalla kommuns demokratipris 2020 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges demokratiberedning har beslutat att tilldela Förvarsutbildarna 

Uddevalla Ungdom Uddevalla kommuns demokratipris 2020 med följande motivering. 

  

För deras insatser för att ge ungdomar med olika bakgrund en bra och givande 

sysselsättning på lika villkor och där personlig utveckling, självständighet och förmåga 

till problemlösning sätts i centrum. Verksamheten handlar om att ge insikter och 

kunskap om samhällets krisberedskap och försvar, och att kunna ta ansvar för både sig 

själv och andra under varierande omständigheter. Genom utbildning stärker man 

individens och samhällets förmåga att hantera civila och militära kriser i Sverige och i 

världen och stärker grundläggande världen som demokrati och rättvisa, yttrande- och 

tryckfrihet, fred och frihet och mänskliga rättigheter. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Elving Andersson (C) överlämnar diplom och 

blommor till representanterna för pristagarna, Albin Jonasson Svärdsby, Christian 

Skogstad och Matilda Ostwald.  

 

Pristagarna tackar för priset. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 139 Dnr KS 306168  

Information från Samordningsförbundet Väst 

Sammanfattning 

Gudrun Emilsdottir och Linda Biltmark från Samordningsförbundet Väst informerar om 

samordningsförbundets verksamhet.  

 

Förbundet består av åtta västsvenska kommuner, Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen och arbetar med att ge individer 

riktade stödinsatser inom rehabilitering 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 140 Dnr KS 2020/00328  

Delårsrapport april 2020, Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

I delårsrapport april 2020 redovisar kommunen en helårsprognos med ett resultat på +13 

mkr. Budget för helåret är ett resultat på +1 mkr, alltså en budgetavvikelse med +12 

mkr. Verksamheten under perioden har påverkats av den rådande Coronapandemin 

vilket ger en stor osäkerhet i resultat och prognos. I nuvarande prognos har 

kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden negativa avvikelser, -0,9 mkr 

respektive -14,0 mkr. Övriga nämnder är i balans med budgeterat resultat. 

Socialnämndens redovisar +14,9 mkr, kultur och fritidsnämnden redovisar överskott 

med +1,3 mkr och samhällsbyggnadsnämnden +4,0 mkr. Centrala medel ger en samlad 

budgetavvikelse på -10,7 främst beroende på bedömd ökning av försörjningsstödet.  

  

Vid avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning ska nämnderna 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 relevant. Avvikelserna i respektive nämnds 

rapportering föranleder inte heller krav på åtgärder. 

  

Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-05-27 § 145 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-20 

Kommunens Delårsrapport April 2020 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna delårsrapporten. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 141 Dnr KS 2020/00043  

Motion från Martin Pettersson (SD) om upprätthållande av 
luciafirandet i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD) inkom i januari 2020 med motion om att kommunfullmäktige 

ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att genom gymnasieskolans estetprogram 

ansvara för att traditionen med luciatåg upprätthålles som en del av utbildningen. 

  

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden. Nämnden föreslår  

att kommunfullmäktige ska ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att genom 

gymnasieskolan ansvara för att traditionen med luciatåg upprätthålles som en del av 

utbildningen.     

 

Martin Pettersson (SD), Jarmo Uusitalo (MP), Stefan Skoglund (S), Susanne Grönvall 

(S), David Höglund Velasquez (V), Annelie Högberg (S) och Christer Hasslebäck (UP) 

yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-05-27 § 146 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-05.Barn- och utbildningsnämndens 

protokoll 2020-04-23 § 64.Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-

03-08.Motion från Martin Pettersson (SD).  

Yrkanden 

Stefan Skoglund (S), Christer Hasslebäck (UP) och Martin Pettersson (SD): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Jarmo Uusitalo (MP), David Höglund Velasquez (V): Att anse motionen besvarad med 

hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-08. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Stefan Skoglunds (S) m.fl. yrkande mot Jarmo 

Uusitalos (MP) yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla Stefan Skoglunds (S) 

yrkande. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att genom gymnasieskolan ansvara för 

att traditionen med luciatåg upprätthålles som en del av utbildningen samt 

 

att motionen i övrigt anses besvarad då traditionsenligt luciafirande genomförs på 

kommunens äldreboenden. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 141 

 

Reservation 

Miljöpartiets och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för 

egna yrkanden 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 142 Dnr KS 2020/00236  

Förslag från kultur och fritidsnämnden om att avveckla 
ungdomsledarstipendiet och istället inrätta ett 
ungdomsledarpris  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med förslag om att avveckla 

ungdomsledarstipendiet och istället inrätta ett ungdomsledarpris.  

  

Förslaget motiveras bl.a. av det varit få ansökningar till stipendiet och att pris bättre 

motsvarar syftet, dvs att uppmärksamma redan utförda gärningar. En ytterligare 

förändring är att pristagaren ska föreslås av en föreningsstyrelse för att få bekräftelse på 

att föreningen bedömer att den nominerade har gjort en välförtjänt insats.   

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-05-27 § 147 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-31. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-03-18 § 43. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02. 

Förslag till ändringar och tillägg till stadgar för Uddevallas kommuns kulturpris och 

kulturstipendium jämte tillämpningsföreskrifter 2020-03-02.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att avveckla ungdomsledarstipendiet och istället inrätta ett ungdomsledarpris med stadgar 

och tillämpningsföreskrifter i enlighet med Bilaga: Förslag till ändringar i Stadgar för 

Uddevalla kommuns kulturpris, kulturstipendium och ungdomsledarstipendium samt 

tillämpningsföreskrifter 2020-03-02.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 143 Dnr KS 2020/00290  

Uddevalla kommuns miljöredovisning 2019  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-13 att kommunen skulle gå över till den 

internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001 från att tidigare varit 

EMAS-registrerad. Kommunen är sedan april 2018 certifierad enligt senaste versionen 

av ISO 14001. Enligt beslut ska avrapportering från ledningens genomgång 

(kommunstyrelsens presidium samt kommundirektören) för miljöledningssystemet ske 

till kommunstyrelsen.  

Den 15 april 2020 genomförde kommunstyrelsens presidium ledningens genomgång 

och uppföljning av miljöarbetet 2019. Genomgången syftar till att utvärdera om 

miljöledningssystemet är ändamålsenligt och att miljöprestandaden har förbättrats. 

Synpunkter på nuvarande miljöpolicy har framkommit vid tidigare extern miljörevision. 

Bland annat hänvisar miljöpolicyn till en äldre version av kommunens vision och det 

finns en viss otydlighet kring kommunens viljeinriktning utifrån kommunens betydande 

miljöaspekter utifrån kraven enligt ISO 14001. 

Intern miljörevision har genomfört under 2019 med några förslag på åtgärder.  

Extern miljörevision har genomförts under 2019 med slutsatsen att  

miljöledningssystemet är fortsatt effektivt och kraven i ISO 14001 bedöms vara väl 

implementerade. Förbättringar genomförs med stöd av ledningssystemet och styr-och 

ledningsmodellen.  

Miljöredovisning för verksamhetsåret 2019 visar på både positiv och negativ trend inom 

några viktiga miljöområden som till största delen rör kommunens interna miljöarbete. 

Förslag på förbättringar har tagits fram.  

Miljöledningssystemet är enligt ledningens genomgång ändamålsenligt och bidrar till 

ständiga förbättringar.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-05-27 § 148 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-17 

Miljöredovisning för 2019 

Intern miljörevision 2019 

Extern miljörevision 2019 

Ledningens genomgång 2020-04-15  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att uppdra till kommundirektören att säkerställa att förbättringsförslagen som 

framkommit vid intern miljörevision 2019 åtgärdas, 

  

att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på revidering av miljöpolicyn, 

  

att godkänna miljöredovisning för 2019. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 144 Dnr KS 2020/00288  

Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst samt fråga om 
ansvarsfrihet 

Sammanfattning 

Tolkförmedling Väst har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 

2019. Enligt förbundsordningen ska respektive medlemskommuns fullmäktige besluta 

om godkännande av årsredovisningen och ansvarspröva direktionens ledamöter. Av 

årsredovisningen framgår att efterfrågan av tolktjänster blev något högre än lagd budget 

för 2019. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag, vilket är ca 2 000 fler uppdrag än 

budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning lojalt köpt tolktjänster från 

förbundet bedöms vara den störta anledningen till det positiva utfallet. Resultatet blev 

knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  

  

Revisorerna bedömer att räkenskaperna är rättvisande, att den interna kontrollen varit 

tillräcklig och att resultatet är förenligt med de mål som direktionen uppställt. 

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för direktionens ledamöter.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-05-27 § 149 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-16. 

Årsredovisning 2019, Tolkförmedling Väst. 

PM från PWC, årsredovisning Tolkförmedling Väst. 

Revisionsberättelse, årsredovisning Tolkförmedling Väst.  

Protokoll, direktionen Tolkförmedling Väst 2020-03-27 § 397. 

Förbundschefens tjänsteutlåtande 2020-03-27. 

Internkontrollrapport, Tolkförmedling Väst.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja direktionen och samt de enskilda 

ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, 

  

att godkänna årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst.   

  

Jäv 

Elving Andersson (C) och Stefan Skoglund (S) anmäler jäv och deltar inte i 

överläggning och beslut i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 145 Dnr KS 2019/00803  

Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, vilket Uddevalla kommun är medlem i, har 

inkommit med förslag till ny förbundsordning.  

  

Förslaget har tagits fram till följd av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit. 

I arbetet har nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt utifrån 

en omvärldsanalys över andra förbundsordningar.  

  

Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, Lysekil 

och Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. 

I övrigt är det endast strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden. Den 

nya förbundsordningen föreslås gälla från 2021-01-01.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-05-27 § 150 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-05. 

Protokoll från Tolkförmedling Väst, direktionen 2020-03-27 § 401. 

Tjänsteutlåtande, Tolkförmedling Väst 2020-03-27. 

Förslag till ny förbundsordning med ändringmarkeringar och kommentarer. 

Förslag till ny förbundsordning.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna förslaget till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 146 Dnr KS 2020/00306  

Fyrbodal kommunalförbunds årsredovisning 2019 samt fråga 
om ansvarsfrihet 

Sammanfattning 

Den ekonomiska redovisningen för 2019 visar ett överskott i basverksamheten på ca 

371 tkr. Projektverksamheten visar ett överskott på ca 731 tkr som är hänförligt till ett 

antal avslutade projekt. Den övriga, löpande verksamheten visar ett underskott om cirka 

636 tkr. Det totala resultatet beräknas därmed uppgå till cirka 466 tkr vilket är en 

försämring med 251 tkr mot prognosen som visade 621 tkr. 

  

Revisorerna har uppmärksammat att förbundets långsiktiga soliditetsmål (10%) inte 

uppnåtts under 2019 och att avvikelsen inte kommenterats. Revisorerna tillstyrker att 

direktionen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-05-27 § 151 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-05. 

Fyrbodals kommunalförbund, direktionen, protokoll 2020-04-02 § 19. 

Årsredovisning 2019. 

Revisorernas rapport och revisionsberättelse 2019.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019,  

  

att godkänna årsredovisningen för år 2019.   

  

Jäv 

Christer Hasslebäck (UP) anmäler jäv och deltar inte i överläggning och beslut i 

ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 147 Dnr KS 2020/00266  

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän medlemsavgift 2021 
med plan 2022-2023 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän äskar i beslut 2020-03-31 §7 om 

medlemsavgift för 2021. Begäran omfattar totalt 77 553 tkr, varav 72 916 

 tkr avser löpande verksamhet och 4 637 tkr avser pensionskostnader. Därutöver 

tillkommer 2 900 tkr i långsiktig pensionsavsättning. Uddevalla kommuns andel av 

verksamheten uppgår till 64,15%, vilket innebär att Uddevalla kommuns totalkostnad 

uppgår till 51 611 tkr, varav medlemsavgift 46 776 tkr, pensionskostnad 2 975 tkr och 

pensionsavsättning 1 860 tkr. Mitt Bohusläns äskande innebär en uppräkning av 

medlemsavgiften med SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV) enligt 

överenskommelsen mellan förbundet och medlemskommunerna. Avgiften för pensioner 

baseras på beräkningar från pensionsadministratören KPA.  

  

Medlemsavgiften plus det långsiktiga åtagandet för pensionsavsättning är en del av 

kommunstyrelsens budget som finansieras med kommunbidrag och arbetas in i 

flerårsplanen för 2021-2023.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-05-27 § 152 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-08. 

Räddningstjänstförbundets Mitt Bohusläns protokoll 2020-03-31 § 7  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna Räddningstjänstförbundets budget för 2021 om 77 553 tkr, 

  

att godkänna Uddevalla kommuns medlemsavgift inklusive pensionskostnad 2021, som 

uppgår till 49 751 tkr, 

  

att godkänna Uddevalla kommuns avsättning till långsiktigt pensionsåtagande om 1 860 

tkr avseende 2021. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 148 Dnr KS 2020/00322  

Exploateringsavtal för Rydingsberg 1 

Sammanfattning 

Ett exploateringsavtal har upprättats mellan Uddevalla Kommun och bostadsstiftelsen 

Uddevallahem avseende genomförandet av detaljplan för Rydingsberg 1 m.fl. 

Detaljplanen syftar till att pröva områdets lämplighet för bostäder samt möjliggöra för 

en ny förskola. 

Exploateringsförslaget upprättas i syfte att reglera exploatörens ansvar för åtgärder och 

kostnader vid genomförandet av detaljplanen. Exploateringsavtalet innehåller bland 

annat villkor för marköverlåtelser som skall ske mellan kommunen och exploatören 

samt exploatörens rätt att utföra skredsäkring. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-05-27 § 153 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-18 

Samhällsbyggnadsförvaltningens protokoll, 2020-04-16 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-26 

Exploateringsavtal för Rydingsberg 1 

Plankarta 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna upprättat exploateringsavtal för Rydingsberg 1, 

  

att avtalet ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör. 

  

Jäv 
David Sahlsten (KD) anmäler jäv och deltar inte i överläggning och beslut i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 149 Dnr KS 2020/00353  

Antagande av detaljplan för Rydingsberg 1 m.fl., bostäder och 
förskola 

Sammanfattning 

Avsikten är att möjliggöra för cirka 270 bostäder i två till sex våningar samt en ny 

förskola. Föreslagen exploatering överensstämmer med fördjupad översiktsplan, 

gällande stadsplan anger allmänt ändamål. Sigelhultsvägen och Äsperödsvägen har 

bedömts klara av den ökade belastningen avseende trafik och buller, efter samrådet 

beslutades det i Samhällsbyggnadsnämnden om återremiss för att utföra en grundligare 

trafikutredning med trafikmätning, denna visade att belastningsgraden är/förblir 

godtagbar på vägarna och att bulleriktvärden kan efterlevas vad gäller befintlig och ny 

bebyggelse. 

Kommunfullmäktige beslutade positivt planbesked 2016-04-13, §78. Samråd, 

granskning och granskning 2 har genomförts under 2018 respektive 2019. 

På grund av ändringar i planförslaget sedan granskningen genomfördes en granskning 2, 

ändringarna berodde främst förskolefastighetens omfattning som omformats för en 

lämpligare lösning vad gäller förskolegård och dagvattenlösning. Inga ändringar i 

planhandlingarna har skett sedan granskningen vad gäller trafik och buller. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-18 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-26 

Plankarta daterad 2020-02-11 

Planbeskrivning daterad 2020-02-11 

Samrådsredogörelse, daterat 2019-05-24 

Granskningsutlåtande, daterat 2019-11-01 

Granskningsutlåtande 2, daterat 2020-02-11 

Utdrag ut Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-13 §78 

Utdrag ur Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-01-18§ 256 

Utdrag ur Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-20§ 247 

Utdrag ur Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-06-12§ 271  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna granskningsutlåtande 2 samt 

  

att anta den granskade detaljplanen.  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 150 Dnr KS 2020/00378  

Förvärv av fastigheten Trollgil 1:5 

Sammanfattning 

Socialnämnden har behov av en bostad i ett särskilt ärende. Det finns mycket goda 

verksamhetsmässiga och ekonomiska skäl till att förvärva en bostad där brukaren kan 

bo. Socialförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen funnit en 

lämplig fastighet för ändamålet. 

  

Inköpspriset är 1 900 000 kronor och för att brukaren ska kunna bo och nyttja huset och 

fastigheten krävs anpassningar, renoveringar och nya anläggningar till en uppskattad 

kostnad på 1 955 000 kronor. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer upprätta ett 

hyresavtal där socialförvaltningen är motpart. Inledningsvis kommer den månatliga 

hyreskostnaden uppgå till 14 752 kronor. Samhällsbyggnadsnämnden har hemställt åt 

kommunfullmäktige att godkänna köpet.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-25. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-05-20 § 266. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-29. 

Köpekontrakt.  

Prospekt.  

Beslut från socialnämnden.  

Hyreskalkyl. 

Behovsanalys från socialnämnden. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna köp av fastigheten Trollgil 1:5 med en köpeskilling om 1 900 000 kronor. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 151 Dnr KS 2020/00302  

Samhällsbyggnadsnämndens begäran om att få vidta åtgärder 
mot bakgrund av covid-19, förslag till avgiftsfri parkering och 
upplåtande av platsmark för kommunens företagare  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med begäran om att införa tidsbegränsade 

förändringar av parkerings- och markupplåtelseavgifter. Nämnden motiverar förslaget 

med att det i rådande situation som Uddevalla kommun tillsammans med resten av 

Sverige och välden befinner sig i med anledning av coronaviruset Covid-19, har det 

krävts att den politiska samverkande majoriteten fattat snabba åtgärder för att stötta 

besöksnäringen.  

  

Det som har beslutats för den avgiftsfria parkeringen har inte gett de effekter 

förvaltningen tror att politiken önskar. Förvaltningen uppfattar det som att man vill få 

större genomströmning av besökare till centrum för att gynna centrumhandel (även 

Ljungskile). När parkeringen är helt avgiftsfri slås också tidsregleringen i våra lokala 

trafikföreskrifter ut. Detta för att tidsregleringen är knuten till att det tas ut avgift. Det 

betyder att vi har infört fri parkering där effekten blir den att människor parkerar och 

står längre än vad som angetts och därmed stå parkerad en hel dag.  

  

Om syftet är att få större genomströmning av besökare till centrum, är förslaget att ta ut 

en låg avgift så att de lokala trafikföreskrifterna är verksamma. På det sättet får vi en låg 

parkeringsavgift i centrum men tidsregleringen kan ändå följas. Förslagsvis under en 

begränsad period.  

  

De som betalar sin plats mer månad eller kvartal samt för dem som har sin husvagn eller 

husbil på ställplats föreslås att få en avgiftsreduktion istället för att stå helt gratis enligt 

samma princip och likställighetsprincip.  

  

Möjligheten att öppna uteservering gäller från och med 2020-03-23 och avgiftsbefrias 

från kommunala avgifter fram till 2020-12-31. 

 

Stefan Skoglund (S), Christer Hasslebäck (UP) och Maria Johansson (L) yttrar sig i 

ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-05-27 § 156 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-25. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-05-20 § 222. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-05. 

Karta över avgiftsbefriat område.  

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-16 § 163 

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

Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 151 

Yrkanden 

Maria Johansson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att det i röd zon ska kosta l kr per timma mån-fred 10-18 och lör kl. 10-14. Övrig tid l 

kr per timma, 

  

att det i gul och grön zon ska kosta l kr per timma mån-fre 10-18 och lör kl. 10-14, 

  

att det i grön zon ska kosta l kr för en hel dag 

  

att det för de som hyr månadsvis ska kosta 50 kr /månad, 

  

att det de som hyr kvartalsvis ska kosta 150kr/ kvartal, 

  

att ställplatsen ska kosta 20 kr/dygn, 

  

att ovanstående ska gälla till och med 2020-12-31 samt att ordinarie taxor för uttagande 

av avgift för parkering återinträder 2021-01-01, 

  

att avgiftsbefria de delar som gäller för försäljning av varor som gäller 

gångbaneserveringar, restaurangverandor, friluftsserveringar gällande upplåtelse av 

allmän plats, kommunal mark till och med 2020-12-31, samt att ordinarie avgifter 

återinträder 2021-01-01 enligt avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom 

Uddevalla kommun. 

  

Beslutet gäller endast inom det område som är markerat på kartan samt längs med 

Vällebergsvägen i Ljungskile. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 152 Dnr KS 2020/00287  

Tillväxtstrategi för Uddevalla Omnibus AB, förvärv av Lysekils 
Busstrafik AB, svar på återremiss  

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 153 Dnr KS 2020/00001  

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna 

  

2020/191 

Orust kommuns Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-04-29 § 90 om 

Avsiktsförklaring om transportkorridor Skagerack 

 

 

2020/213 

Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot för SD Mattias Forseng och ny ersättare 

Dorota Hjoberg Carlsson i kommunfullmäktige 

 

2020/267 

Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot för S Veronica Vendel och ny ersättare Maria 

Nilsson i kommunfullmäktige 

 

Vänortskommitténs protokoll 2020-05-14 

 

2020/343  

Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot för KD Jerker Lundin och ny ersättare Marie 

Henriksen i kommunfullmäktige 

 

2019/532  

Mats Sahlbring föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska tillskapa en ny  

tillgänglighetsanpassad och rymlig toalett/bajamaja vid Skeppsvikens badplats. I 

förslaget nämns att kommunen förra året tog bort den gamla slamtoaletten. 

Förvaltningen anser att en toalett på Skeppsvikens badplats skulle vara en positiv 

utveckling av badplatsen, men att det finns 12 andra badplatser med olika behov av 

standardhöjningar och att i en framtida badplatsutredning fastställa vilka badplatser som 

bör prioriteras. Kultur och fritidsnämnden tackar förslagsställaren och ger förvaltningen 

i uppdrag att undersöka möjligheten med en tillfällig tillgänglighetsanpassad toalett på 

Skeppsviken under sommaren 2020. 

 

Dok 306109 

2020-05-27 Protokoll nr 3 Styrelsemöte Västvatten AB 

 

dok 306117  

Protokoll nr 4 för styrelsemöte 2020-05-27 från Uddevalla Vatten AB 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 157 

 

2020/141  

Kristina Kallmen föreslår i ett medborgarförslag att Uddevalla kommun ska införa en 

gratis parkeringsskiva. Uddevalla kommun har avgiftsbelagd tidsbegränsad parkering på 

de flesta centrala parkeringarna. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att invänta 

pågående parkeringsutredning och med det anse medborgarförslaget besvarat.  

 

2018/496 

I ett medborgarförslag från Mats Bohlin föreslår han att det ska göras en gångväg 

mellan Hälle, Åsvägen, Tranbärsvägen och Skarsjöområdet i Ljungskile. Det finns 

redan en befintlig stig, men den är dåligt underhållen. Uddevalla kommun har ett 

pågående detaljplanearbete för ett bostadsområde vid Skarsjövallen. Detaljplanen 

förväntas att antas av kommunfullmäktige hösten 2020. I planarbetet ingår en ny 

anslutningsväg med separat gång- och cykelväg till idrottsområdet Skarsjövallen. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.  

 

2019/486 

Karin Thörn föreslår i ett medborgarförslag att Uddevalla kommun ska ha plaketter med 

information under träd och buskar om vilket sort det är. Det har funnits sådana skyltar 

tidigare men på grund av återkommande skadegörelse plockades de bort. 

Gata/parkenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen genomför en digital 

trädinventering som sedan kommer finnas tillgänglig på Uddevalla kommuns hemsida. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med denna tjänsteskrivelse anse 

medborgarförslaget besvarat.  

 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 154 Dnr KS 2020/00379  

Medborgarförslag från Nils Carlsson m.fl. om att införa 
hastighetsbegränsande åtgärder på Parkgatan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 155 Dnr KS 2020/00380  

Medborgarförslag från Juhani Jouniola om placering av simhall  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 156 Dnr KS 2020/00395  

Medborgarförslag om porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk 
och digitala enheter på platser inom kommunen där barn vistas 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 157 Dnr KS 2020/00402  

Avsägelse från Mattias Johansson (C) för uppdragen i kultur 
och fritid, Uddevalla Vatten AB och Västvatten AB samt 
fyllnadsval 

Sammanfattning 

Mattias Johansson (C) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdragen 

som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, vice ordförande i Uddevalla Vatten AB och 

ersättare i Västvatten AB. Uppdragen inom vattenbolagen önskar han behålla till och 

med bolagens årsstämmor. 

Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet. 

Christer Hasslebäck (UP) och Camilla Johansson (C) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2020-06-03 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C) nominerar Jennie Ekland (C) till ny ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden samt informerar om att fyllnadsval till Uddevalla Vatten AB och 

Västvatten AB kommer genomföras på ett kommande sammanträde. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet, 

 att bevilja avsägelsen avseende kultur- och fritidsnämnden, 

 

att bevilja avsägelsen avseende Västvatten AB och Uddevalla Vatten AB från och med 

genomförda bolagsstämmor, 

 

att välja Jennie Ekland (C) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden till och med 2022-

12-31. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 158 Dnr KS 270387  

Information från ordförande 

Sammanfattning 

Ordförande Elving Andersson (C) informerar kommunfullmäktige om att ett extra 

sammanträde kommer sammankallas den 1 juli. 

 

 


