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 Sebastian Johansson 
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 Sonny Persson  
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Lars Olsson 

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunfullmäktige 2021-12-08 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2021-12-13 
Anslaget tas ner 2022-01-04 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08  
 

 
Sammanträde Kommunfullmäktige  
Plats och tid Östraboteatern, kl.17:30-21:34 med ajournering 17:35-18:00  
  
Ledamöter Elving Andersson (C), Ordförande 

Mikael Staxäng (M) 

Roger Ekeroos (M) 

Niklas Moe (M) 

Gösta Dahlberg (M) 

Jens Borgland (M) 

Camilla Josefsson (M) 

Camilla Johansson (C) 

Torsten Torstensson (-) 

Stig Olsson (C) 

Rolf Jonsson (L) 

Maria Johansson (L) 

Christina Nilsson (KD), 2:e vice ordförande 

David Sahlsten (KD) 

Karin Johansson (KD) 

Ingemar Samuelsson (S) 

Paula Berger (S) 

Stefan Skoglund (S) 

Annelie Högberg (S) 

Kenneth Engelbrektsson (S) 

Sonny Persson (S) 

Louise Åsenfors (S), 1:e vice ordförande 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Susanne Börjesson (S) 

Carina Åström (S) 

Marie-Louise Ekberg (S) 

Robert Wendel (S) 

Tommy Strand (S) 

Veronica Vendel (S) 

Jaana Järvitalo (V) 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Ann-Marie Viblom (MP) 

Martin Pettersson (SD) 

Rolf Carlson (SD) 

Thommy Carlin (SD) 

Stefan Eliasson (SD) 

Krzysztof Swiniarski (SD) 

John Alexandersson (SD) 

Mattias Forseng (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

Christer Hasslebäck (UP) 

Merja Henning (UP) 

Bjarne Rehnberg (UP) 

Caroline Henriksson (UP) 

Kent Andreasson (UP) 

Majvor Abdon (UP) 

Lars Olsson (UP) 

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

Henrik Sundström (M) för Ingela Ruthner (M) 

David Bertilsson (M) för Johanna Ramneskär (M) 

Monica Bang Lindberg (L) för Roger Johansson (L) 

Katarina Torstensson (L) för Claes Dahlgren (L) 

Anibal Rojas Jorquera (KD) för Jerker Lundin (KD) 

Catharina Hernod (S) för Anna Lena Heydar (S) 

Yngve Andersson (S) för Cecilia Sandberg (S) 

Margareta Wendel (S) för Susanne Grönvall (S) 

Lars-Olof Laxrot (V) för Ilir Kastrati (V) 

Andreas Svensson (SD) för Rose-Marie Antonsson (SD) 

Anders Andersson (SD) för Marjut Laine (SD) 

Ole Borch (MP) för Lars Eide Andersson (MP) 

   
Ersättare Swen Stålros (M) 

Per-Arne Andersson (S) 

Maria Nilsson (S) 

Anders Andersson (SD) 

Dorota Hjoberg Carlsson (SD) 

Joakim Persson (UP) 

Richard Bergström (UP) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Övriga Johanna Jonäng, ungdomsfullmäktige, § 257 

Liam Rognli, ungdomsfullmäktige, § 257 

Indre Ytterberg, ungdomsfullmäktige, § 257 

Nova Alm, ungdomsfullmäktige § 257 

Andréa Kihl, demokratiutvecklare, § 257 

Malin Krantz, tillträdande kommundirektör 

Bo Sandell (M), kommunrevisor 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 257 Dnr KS 315979 

Besök från Ungdomsfullmäktige 

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktiges styrelse har bjudits in till sammanträdet för att presentera sig och 

berätta om ungdomsfullmäktiges arbete. Styrelsen önskar en tätare kontakt mellan 

kommunens beslutande organ och ungdomsfullmäktige, som är ett rådgivande organ, 

särskilt i frågor som berör unga. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 258 Dnr KS 2019/00319 

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om 
kameraövervakning på kommunens parkeringar 

Sammanfattning 

Martin Petterson (SD) och Elena Tibblin (SD) inkom med en motion den 8 april 2019. 

Motiveringen tar avstamp att avskräcka personer med intentioner att förstöra parkerade 

bilar genom att sätta upp fler kameror vid kommunens parkeringar, vilket kan komma 

att underlätta identifiering av gärningsmän vid utredningar. Kommunfullmäktige 

beslutade att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden, som i sin tur förslog att 

kommunstyrelsen via kommunledningskontoret ska utreda säkerhetsaspekterna. 

Enligt kamerabevakningslagen krävs det ett tillstånd att sätta upp kameror på platser dit 

allmänheten har tillträde, områden dit större parkeringsytor räknas generellt. Kameror 

kan således inte beslutas och sättas upp enskilt av kommunen utan tillstånd från 

Integritetsmyndigheten (IMY) som är tillståndsgivande myndighet. Tillstånd för att 

utför kamerabevakning beviljas endast restriktivt nationellt. Kameraövervakning 

fungerar, i första hand, som en dokumenterande åtgärd. Kameraövervakning har visat 

sig vara mer effektivt mot planerade brott än förebyggandet av spontana brott. 

Bevakning av exempelvis parkeringsplatser skulle således kunna ha en betydelse 

avseende inbrott eller vandalisering på parkeringsplatser då denna typ av brott kan vara 

planerade. Att observera är att planerade brott även kan innehålla komponenter som 

maskering och vilseledande aktivitet vilket försvårar kameraövervakning och minskar 

den avskräck-ande nivån at begå brottet. Trygghetsaspekterna avseende 

kamerabevakning är osäkra eftersom de oftast bygger på subjektiva uppfattningar och 

inte på evidens. Förekomsten av övervakningskameror innebär dock en generellt större 

upplevd större trygghet. Kommunen arbetar kontinuerligt med att analysera, utreda 

behovet av och möjligheterna till kamerabevakning på allmänna platser.   

Enheten för trygghet och samhällsskydd kommer att starta ett nytt ansökningsförfarande 

avseende flera områden där de större parkeringsytorna i central stan är en av de möjliga 

platserna för kamerabevakning. Det finns avsatta medel i 2022 års budget för att kunna 

genomföra en kamerabevakning om kommunens får tillstånd.   

 

 

Martin Pettersson (SD) och Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 295 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-03 

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om kameraövervakning på 

kommunens parkeringar. 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2020-05-27  

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2019-04-10 § 111  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 258 

 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Bifall till motionen. 

 

Ingemar Samuelsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Martin Petterssons 

(SD) yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens beslut. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med ovan anse motionen besvarad. 

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 259 Dnr KS 2021/00477 

Motion från Karin Johansson (KD) om utredning av möjligheten 
att samla stiftelsernas kapital under gemensam 
förvaltningsadministration  

Sammanfattning 

Ordförande i Stiftelsen Barnens dag, Karin Johansson, har lämnat en motion om 

gemensam förvaltning av stiftelsers medel (kapital). I många fall täcker inte stiftelsernas 

avkastning kostnaderna för förvaltning av stiftelserna. 

 

Hantering och placering av stiftelsernas kapital regleras i stadgarna för respektive 

stiftelse. För att ändra i en stiftelses stadgar, krävs att ansökan om permutation görs till 

Kammarkollegiet alternativt Länsstyrelsen.  

Kommun har tidigare genomfört översyn av kommunalt förvaltade stiftelser, där 

stiftelsernas avkastning inte täcker kostnaderna för förvaltningen av desamma. 

Översynen visade på svårigheter att samordna förvaltningen eftersom stiftelsernas 

stadgar för hantering av kapital skiljer sig åt. 

Översynen visade också att bästa sättet för att undvika att stiftelsernas kapital förbrukas 

av förvaltningsadministration och för att bäst tillgodose stiftelsernas ändamål, bör 

ansökan om permutation ske, för att kunna dela ut kapitalet och inte enbart 

avkastningen. Ett alternativ kan vara att ansöka om permutation för att slå ihop flera 

stiftelser till s.k. samfond, för att öka kapitalet och minska förvaltningskostnaderna.  

Karin Johansson (KD) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 296 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-26 

Motion från Karin Johansson (KD) 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) och Karin Johansson (KD): Bifall till motionen. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Martin Petterssons 

(SD) yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 259 

Reservation 

Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkanden. 

 

Torsten Torstensson (-) reserverar sig mot beslutet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 260 Dnr KS 2021/00602 

Kommunens tilläggsbudget till flerårsplan 2022-2024 

Sammanfattning 

Den ekonomiska återhämtningen efter utbrottet av coronapandemin är mer kraftfull än 

vad som låg till grund för vårens beräkningar inför flerårsplanen 2022-2024. Sveriges 

kommuner och regioner, SKR, bedömer bland annat att sysselsättningen och mängden 

arbetade timmar ökar i landet. Dessutom innehåller höstens budgetproposition från 

regeringen utökade generella statsbidrag jämfört med tidigare. Sammantaget beräknas 

Uddevallas skatteintäkter och generella statsbidrag öka med 40 mkr för 2022 och 60 

mkr för 2023 och 2024, under förutsättning att Riksdagen beslutar enligt Regeringens 

budgetproposition för 2022. 

Ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag finansierar möjligheten till en 

tilläggsbudget till flerårsplanen 2022-2024.  

Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD), Jarmo Uusitalo (MP), Kerstin 

Joelsson-Wallsby (V), David Sahlsten (KD), Camilla Johansson (C) och Christer 

Hasslebäck (UP)  yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 303 

Bilaga 1, driftsbudget 

Majoritetspartiernas tilläggsbudget 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-11 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att ta bort 

under förutsättning av beslut i riksdagen i kommunstyrelsens tredje beslutssats. 

 

Christer Hasslebäck (UP): Att tillgängliga extra annonserade intäkter för 2022 skall  

läggas i effektiviseringsfond, utvecklingsfond samt miljöfond för senare hantering. 

 

Jarmo Uusitalo (MP): Att hälften av den föreslagna summan för inlösen av 

pensionsskulden istället läggs som ett överskott och öronmärks  

för att minska kommunens underhållsskuld.  

-Att om det skulle visa sig att det skulle saknas underhållsplaner för enskilda fastigheter  

så skall sådana tas fram.  

- Att underhållsplanernas kostnader redovisas för politiken för att dels möjliggöra  

korrekta underhållsprioriteringar och dels få till korrekt nivå på avsättningarna för  

underhåll. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Ingemar Samuelssons (S) yrkande, Christer 

Hasslebäcks (UP) yrkande och Jarmo Uusitalos (MP) yrkande och finner 

kommunfullmäktige bifalla Ingemar Samuelssons (S) yrkande.  

    



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 260 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överföra 4 mkr från socialnämnden och 3 mkr från kultur och fritidsnämnden till 

kommunstyrelsen, 

att tillföra kommunstyrelsen 21 Mkr, samhällsbyggnadsnämnden 1 mkr och kultur och 

fritidsnämnden 2 mkr. Samt tillföra Badhusreserven ytterligare 5 mkr. 

att tillföra socialnämnden 4 mkr, barn och utbildningsnämnden 4 mkr, 

samhällsbyggnadsnämnden 1 mkr och kommunstyrelsen 2 mkr. 

Deltar ej i beslut 
Sverigedemokraternas, Vänsterpartiets, Kristdemokraternas ledamöter avstår från att 

delta i beslutet. 

Reservation 

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

 

 

Protokollsanteckning 
David Sahlsten (KD) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Kristdemokraterna avstår deltagande i beslutet med hänvisning till vår egen budget. 

 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet då det är majoritetens budget och hänvisar 

till vår egen budget med satsningar på mer personal i äldreomsorgen. 

 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Sverigedemokraterna avstår deltagande i beslutet med hänvisning till egen budget. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 261 Dnr KS 2021/00575 

Genomlysning av Uddevalla Omnibus AB 

Sammanfattning 

Uddevalla Utvecklings AB (UUAB) har inkommit med förslag om att sälja dess 

dotterbolag Uddevalla Omnibus AB. UUAB har med hjälp av konsult (EY) genomfört 

en analys av en potentiell avyttring av Omnibus som föredragits för UUAB:s styrelse. 

EY har bl.a. gjort en genomgång och värdering av bolaget, genomgång av marknadens 

aktörer, försäljningsprocess och riskanalys.  

UUAB har valt en försäljningsprocess som indelar försäljningen i fyra faser; 

Förberedelsefas (1), Marknadsföringsprocess (2), Due Diligence (3) samt 

Undertecknande och slutförande (4). 

Fas 1 och 2 innebär bl.a. att samla in information, ta fram lista över potentiella 

investerare, juridisk genomgång, kontakta utvalda investerare, indikativ budgivning och 

förberedelse av processbrev för bindande bud. I fas 3 och 4 genomförs bl.a. Due 

Diligence-process med utvalda budgivare, bindande budgivning, förhandling och 

undertecknande av avtal.  Kommunfullmäktige föreslås uppdra åt UUAB att genomföra 

fas 1 och 2 för att därefter återkomma till kommunfullmäktige för slutligt godkännande 

av försäljningen.  

 

Monica Bang Lindberg (L), Christer Hasslebäck (UP), Gösta Dahlberg (M), Martin 

Pettersson (SD), David Sahlsten (KD), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Jarmo Uusitalo 

(MP), Roger Ekeroos (M) och Torsten Torstensson (-) yttrar sig ärendet. 

 

Under ärendets handläggning ajourneras sammanträdet under fem minuter. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 302 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag, 2021-11-17 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-09. 

Uddevalla Utvecklings AB, protokoll 2021-09-17 § 54. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-07-01 § 167. 

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L), Martin Pettersson (SD), Gösta Dahlberg (M), Camilla 

Johansson (C), David Sahlsten (KD), Roger Ekeroos (M) och Torsten Torstensson (-): 

Bifall till kommunledningskontorets förslag.  

 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Christer Hasslebäck (UP): Återremiss då vi anser att det bör genomlysas hur 

upphandlingar i egen regi påverkar det ekonomiska utfallet både för vårt Bolag 

Uddevalla Omnibus samt de kommunala förvaltningarna som påverkas. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 261 
 

Ingemar Samuelsson (S): Bifall till Christer Hasslebäcks (UP) yrkande.  

 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag eller återremittera det i 

enlighet med Christer Hasslebäcks (UP) yrkande och finner kommunfullmäktige besluta 

att avgöra ärendet idag. 

 

Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns. 

Ja-röst för att återremittera ärendet. 

Nej-röst för att avgöra ärendet idag 

Omröstningsresultat 

Med 30 ja-röster mot 30 nej-röster konstaterar ordförande att ärendet ska återremitteras i 

enlighet med kommunallagens bestämmelse om minoritetsåterremisser eftersom fler än 

en tredjedel av de närvarande ledamöter har begärt det.  

 

Ja-röst Nej-röst 

Catharina Hernod (S) Fredrik Södersten (M) 

Ingemar Samuelsson (S)  Mikael Staxäng (M) 

Paula Berger (S) Roger Ekeroos (M) 

Stefan Skoglund (S)  Henrik Sundström (M) 

Annelie Högberg (S) David Bertilsson (M) 

Kenneth Engelbrektsson (S) Niklas Moe (M) 

Yngve Andersson (S) Gösta Dahlberg (M) 

Louise Åsenfors (S) Jens Borgland (M) 

Margareta Wendel (S) Camilla Josefsson (M) 

Susanne Börjesson (S) Elving Andersson (C) 

Carina Åström (S) Camilla Johansson (C)  

Tommy Strand (S) Stig Olsson (C) 

Marie-Louise Ekberg (S) Rolf Jonsson (L) 

Robert Wendel (S) Monica Bang Lindberg (L)  

Veronica Vendel (S) Maria Johansson (L) 

Jaana Järvitalo (V) Katarina Torstensson (L) 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V)  Christina Nilsson (KD) 

Lars-Olof Laxrot (V) David Sahlsten (KD)  

Jarmo Uusitalo (MP) Karin Johansson (KD) 

Ole Borch (MP) Anibal Rojas Jorquera (KD) 

Anne-Marie Viblom (MP) Torsten Torstensson (-) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP)  Martin Pettersson (SD) 

Christer Hasslebäck (UP)  Rolf Carlson (SD) 

Merja Henning (UP) Andreas Svensson (SD) 

Bjarne Rehnberg (UP) Thommy Karlin (SD) 

Caroline Henriksson (UP) Stefan Eliasson (SD) 

Kent Andreasson (UP) Anders Andersson (SD) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. ja-röst Forts. nej-röst 

Kent Andreasson (UP) Krzystof Swiniarski (SD) 

Majvor Abdon (UP) John Alexandersson (SD) 

Lars Olsson (UP) Mattias Forseng (SD) 

 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet för att genomlysa hur upphandlingar i egen regi påverkar det 

ekonomiska utfallet både för vårt bolag Uddevalla Omnibus samt de kommunala 

förvaltningarna som påverkas. 

Reservation 

Kristdemokraternas, Liberalernas, Moderaternas, Centerpartiets, Sverigedemokraternas 

ledamöter samt Torsten Torstensson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 

yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 262 Dnr KS 2021/00286 

Kommunstyrelsens avrapportering 2021 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens presidium har den 10 oktober 2021 hållit uppsiktsmöte med 

kommunledningskontoret. Presidiet föreslår att sex av kommunfullmäktiges uppdrag till 

kommunstyrelsen avslutas, samt förlängning av tre uppdrag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 298  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-09. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att förklara följande uppdrag avslutade: 

 Kommunstyrelsen har fått i uppdrag, av kommunfullmäktige 2021-03-10 (Dnr 

KS 2021/00053) att revidera ÖK Idé, 

 

 Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med 

kommunfullmäktiges presidium ta fram underlag och därefter upphandla ett 

närvaro- och voteringssystem i förening med tjänst för webbsändning som ska 

vara i bruk senast i januari 2022,  

 

 Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att förstärka 

och skapa en tydligare organisation för säkerhetsarbetet,  

 

 Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att ta fram en 

övergripande plan "Välfärd 2030",  

 

 Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att driva kommunens fastigheter i bolagsform,  

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att arbeta för 

ökad samverkan med civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet 

offentligt partnerskap)  

att förlänga uppdraget från flerårsplan 2019-2021, att möjliggöra laxtrappa i Bäveån till 

ovanliggande vattensystem, t.o.m. 2022-12-31, 

att förlänga uppdraget, att anlägga nya sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund 

och Lane-Fagerhult prioriteras i samarbete med Trafikverket, t.o.m. 2022-12-31. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 262 

att förlänga uppdraget Kommunstyrelsen har fått i uppdrag, av kommunfullmäktige  

2021-02-10 (Dnr KS 2020/00694), att göra en översyn av bolagsdokumenten i UUAB-

koncernen, t.o.m. 2022-12-31. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 263 Dnr KS 2021/00282 

Socialnämndens avrapportering 2021 av kommunfullmäktiges 
uppdrag 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad 15 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. 

Uppdragen har rapporterats och kunnat följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och 

verksamhetsberättelserna. Tre av uppdragen, att påbörja arbetet för att inrätta en 

palliativ avdelning, att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och träffa fler 

IOP-avtal samt att utreda förutsättningar för äldrecentrum, bedöms som slutförda och 

föreslås avrapporteras. Uppdragen har behandlats på uppsiktspliktsmötet våren 2021 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 297 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-01  

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-10-11  

Socialtjänstens protokollsutdrag 2021-10-20 § 155  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avrapporteringen av uppdragen från kommunfullmäktiges flerårsplan 

2019–2021  

- Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 och 2020–2022 fått i uppdrag att 

påbörja arbetet för att inrätta en palliativ avdelning. 

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad 

samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet offentligt 

partnerskap). 

- Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att utreda 

förutsättningar för äldrecentrum 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 264 Dnr KS 2021/00547 

Framställan från kommunens revisorer till kommunfullmäktige 
om åtaganden i föreningar, Lane-Ryrs bygdegårdsförening och 
Lane-Ryrs hembygdsförening 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har inkommit med framställan om att kommunen ska upphöra 

med att utse revisorer till Lane-Ryrs bygdegårdsförening och Lane-Ryrs 

hembygdsförening. Revisorerna motiverar framställan med att föreningarna har egna 

revisorer och de kommunalt utsedda revisorerna inte fyller en tydlig funktion. 

Revisionen uppger att den varit i kontakt med de båda föreningarna och att ingen av 

dessa har något att erinra mot förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 308 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-01.  

Framställan från kommunens revisorer 2021-09-29. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att kommunen från och med år 2022 inte ska utse revisorer eller revisorsersättare i 

Lane-Ryrs bygdegårdsförening och Lane-Ryrs hembygdsförening. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 265 Dnr KS 2021/00094 

Samhällsbyggnadsnämndens svar på revisionsrapport om 
granskning av inköp och upphandling 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört 

en granskning av kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet. Syftet har 

varit att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 

säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. Slutsatsen utifrån 

granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att kommunstyrelsen och 

socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar. EYs 

bedömning att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt detta. Därtill är den 

samlade bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis säkerställt 

avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal samt att samhällsbyggnadsnämnden har 

säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. För kommunstyrelsens del 

har revisorerna utfört granskning av fyra inköp via direktupphandlingar och fem inköp 

där avtalstroheten har granskats. Granskningen visar på de svagheter i kommunens 

inköpsprocess för anskaffning av varor och tjänster som tidigare har identifierats. 

Kommunen genomförde under 2018 genomförde kommunen en fördjupad förstudie om 

den framtida inköpsorganisation, eftersom det fanns ett identifierat behov av att 

utveckla efterlevnaden av rutiner vid direktupphandling och anskaffningar genom att 

öka kännedomen om inköps- och anskaffningsprocessen. I den pågående processen är 

införandet av beslutsstöd är en viktig del i arbetet för att underlätta för förvaltningarna 

att regelbundet kunna följa upp gjorda inköp och avtalstrohet. Avtalskatalogen behöver 

kompletteras och göras mer användarvänlig och tillgänglig. Inför kommande flerårsplan 

finns också ett äskande om resurser för att skapa ett centralt inköpsstöd för att på så sätt 

ytterligare öka kunskap och stöd till förvaltningarna i inköpsprocessens olika delar. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 309 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-16 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-10-14 §344. 

Följebrev till revisionsrapport – Granskning av inköp och upphandling 2020 

Revisionsrapport – Granskning av inköp och upphandling 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna samhällsbyggnadsnämndens svar till revisorerna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 266 Dnr KS 2021/00512 

Ändrad organisatorisk tillhörighet för den kommunala 
lantmäterimyndigheten, revidering av reglementen 

Sammanfattning 

Enligt lagen om kommunal lantmäterimyndighet kan en kommun få tillstånd att inrätta 

en kommunal lantmäterimyndighet (KLM). Detta görs efter ansökan från kommunen. 

Det kommunala lantmäteriet i Uddevalla inrättades 1 januari 1998. Den statliga 

lantmäterimyndigheten utövar tillsyn över de kommunala lantmäterimyndigheterna. I 

april 2021 genomfördes en planerad tillsyn i Uddevalla. Tillsynen utföll väl på samtliga 

områden förutom organisationstillhörigheten. I kommunens nuvarande organisation är 

kommunstyrelsen ansvarig nämnd för KLM medan förvaltningstillhörigheten är 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Enligt tillsynsmyndigheten kan KLM varken tillhöra 

kommunstyrelsen eller finnas i en förvaltning som bereder eller beslutar i frågor som rör 

mark och exploatering, vilket är fallet idag. Tillsynsmyndigheten bedömer att dessa 

brister har sådan karaktär att de föranleder en anmälan till regeringen om att 

kommunens tillstånd bör återkallas, för det fall att bristerna lämnas utan åtgärd. 

Kommunen ska senast den 23 december år 2021 redovisa vilka åtgärder som 

kommunen har vidtagit eller planerar att vidta. Med anledning av tillsynen föreslås att 

KLM ska överföras till socialnämnden och tillhöra förvaltningen socialtjänsten. 

Lokalmässiga effekter bedöms inte vara aktuella då nuvarande geografiska placering i 

stadshuset varit föremål för tillsynen utan anmärkning. Socialnämnden har 

remissbehandlat ärendet och beslutat att tillstyrka förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 301 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-28.  

Socialnämndens protokoll 2021-10-20 § 152.  

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-10-07.  

Utdrag ur reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun, 

avsnitt kommunstyrelsen och socialnämnden med markerade ändringsförslag. 

Lantmäteriets protokoll 2021-04-20 från tillsynsbesök hos den kommunala 

lantmäterimyndigheten i Uddevalla.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att följande skrivning i kommunstyrelsens reglemente § 6 utgår:  

 

Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på kommunen som kommunal 

lantmäterimyndighet,  

 

att det i förteckningen i § 1, socialnämndens reglemente, tillförs 

  - kommunal lantmäterimyndighet, 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 266 

att kommunala lantmäterimyndigheten ska inordnas under förvaltningen socialtjänsten,  

 

att förändringarna ska träda i kraft 2022-01-01.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 267 Dnr KS 2021/00530 

Renhållnings- och slamtaxa 2022 

Sammanfattning 

Uddevalla Energi AB med affärsområde Renhållning utför uppdraget att samla in och 

hantera/behandla hushållens avfall. Kostnaden för renhållningsverksamheten ökar i takt 

med samhällets kostnadsökningar.  

Uddevalla Energi AB har inkommit med begäran om ändring av renhållnings- och 

slamtaxan inom Uddevalla kommun. Uddevalla Energi AB vill under 2022 höja taxan 

för tömning av hushållsavfall med 2,5 % samt för slamtömning med 2 % med 

ytterligare justering om Västvattens behandlingsavgift ändras. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 307 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-01 

Hemställan från Uddevalla Energi AB om antagande av Renhållningstaxan 2022 

Protokoll från Uddevalla Energi AB 2021-09-10 

PM Renhållningstaxa 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa renhållnings- och slamtaxa enligt förslag, att gälla fr o m 2022-01-01 och 

tills vidare och till dess att ny taxa beslutats. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 268 Dnr KS 2021/00543 

Revidering av riktlinjer för demokratipriset 

Sammanfattning 

På kommunfullmäktige 2021-09-08 behandlades en motion från Martin Pettersson (SD) 

och Mattias Forseng (SD) om att Uddevalla kommun ska inrätta och dela ut ett pris 

årligen för civilkurage. Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen och att låta 

demokratiberedningen avgöra om civilkurage kan ingå som kriterium i demokratipriset. 

Demokratiberedningen beslutade på sammanträdet 2021-09-09 att civilkurage kan ingå 

som ett kriterium vid utseende av demokratipristagare och att ge förvaltningen i 

uppdrag att ta fram ett förslag på reviderade riktlinjer för demokratipriset.  

 

I förslaget på reviderade riktlinjer har civilkurage lyfts in som ett kriterium tillsammans 

med de befintliga kriterna om demokrati, mänskliga rättigheter och motverkande av 

diskriminering. Formuleringen lyder:  

 ”Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna en enskild person/personer, 

förening eller annan grupp som på ett utmärkande sätt värnat om demokrati, mänskliga 

rättigheter, som motverkat diskriminering och/eller som visat civilkurage genom rådigt 

ingripande” 

Riktlinjerna har också tydliggjorts genom uppdelning av texten i paragrafer och några 

ytterligare tillägg och förtydligande har gjorts i texten. För att se ändringarna i helhet, se 

beslutsunderlag Riktlinjer demokratipris föreslagna ändringar. Förslaget föreslås träda i 

kraft 1 januari 2022. 

Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 299 

Demokratiberedningens protokoll, 2021-10-13 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-04 

Riktlinjer demokratipris föreslagna ändringar 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna de reviderade riktlinjerna för demokratipriset, 

att riktlinjerna ska träda i kraft 1 januari 2022. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 269 Dnr KS 2021/00590 

Antagande av Fairtrade mål 2022-2024 samt utvärdering av 
målen för 2018-2021 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun är sedan 2010 diplomerad Fairtrade City kommun. Fairtrade City är 

en diplomering av kommuner som engagerar sig för en etisk konsumtion och hållbar 

handel i linje med Agenda 2030. Som diplomerade ingår kommunen i ett nätverk med 

andra kommuner och regioner som arbetar tillsammans för samma mål.  

Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor 

som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i länder med utbredd 

fattigdom. 

I Sverige finns idag 49 kommuner som är diplomerade och Västra Götaland är en 

Fairtrade region. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier för 

strategiskt arbete, hållbarhetskrav i upphandlingar och har ett aktivt informations- och 

engagemangsarbete i lokalsamhället. Det är ett samarbete mellan kommun, näringsliv 

och civilsamhälle. 

Ett av kriterierna är att kommunen ska konsumera rättvist producerade produkter när det 

är relevant samt verka för att konsumtionen ökar över tid. Med rättvist producerade 

produkter avser produkter som följer principerna för rättvis handel och ILO:s 

kärnkonventioner. 

Mellan 2019-2021 har kommunen haft tre Fairtrade-mål, där ett är helt uppfyllt och de 

två andra är delvis uppfyllda. För de kommande tre åren 2022-2024 har tre Fairtrade 

mål tagits fram, som utgår från att öka kommunens egen konsumtion och hållbara, 

medvetna inköp av kaffe, te, rörsocker, chokladdryck och bananer. Men också att 

ytterligare utöka sortimentet att även innefatta andra produkter och tjänster än livsmedel 

samt ökat engagemang för rättvis handel.   

Martin Pettersson (SD), David Sahlsten (KD), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Maria 

Johansson (L), Ingemar Samuelsson (S), Anne-Marie Viblom (MP), Stefan Skoglund 

(S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 305 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-28 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD), David Sahlsten (KD): att återremittera ärendet med hänvisning 

till pågående utredning om Fairtrade (dnr KS 2021/00309). 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 269 
 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Maria Johansson (L), Ingemar Samuelsson (S), Anne-

Marie Viblom (MP), Stefan Skoglund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag eller återremittera det i 

enlighet med Martin Petterssons (SD) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige 

besluta att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer därefter proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige bifalla detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Fairtrade målen 2022-2024,  

att godkänna uppföljningen av Fairtrade målen 2018-2021. 

Reservation 

Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet  

med följande motivering. 

 

Då den politiska majoriteten vill anta målsättning för Fairtradeinköp till och med 2024  

står det klart kommunstyrelsens tidigare beslut (dnr KS 2021/00309) att utreda  

alternativ till Fairtrade med tillhörande kostnader, i praktiken var en blåröd  

kompromiss i vilken frågan mest medvetet begravdes i en utredning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 270 Dnr KS 2021/00554 

Brukningsavgift och anläggningsavgift för 2022 samt 
investeringar för 2022 med plan för 2023-2024 för Uddevalla 
Vatten AB 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har tagit fram budget för 2022 samt plan för 2023-2024, denna 

innehåller budget för drift av vatten och avloppsverksamheten i Uddevalla kommun 

samt investeringsbudget för samma period. För att täcka nödvändiga kostnader för 

Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet 

eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter 

enligt denna taxa. Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ i Lag 

(2006:412) om allmänna vattentjänster, nedan kallad vattentjänstlagen, jämställs med 

fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten från allmän platsmark (Dg) är 

även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om 

förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är uppfyllda. Avgifterna utgörs av 

anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). 

Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Uddevalla Vatten 

AB. Avgifterna enligt denna taxa skall betalas till Uddevalla Vatten. Uddevalla Vatten 

ABs förslag innebär för VA-taxan Uddevalla kommun 2022 ,höjs brukningsavgiften 

med 5% och att anläggningsavgiften höjs med 7%. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 306 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-25. 

Uddevalla Vatten AB budget 2022 samt plan 2023-2024. 

Förslag till VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten – och 

avloppsanläggningar från 2022-01-01. 

Uddevalla Vatten ABs protokoll nr 4 2021-09-30. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa VA-taxan enligt föreliggande förslag att gälla fr o m 2022-01-01 och tills 

vidare intill dess att ny taxa beslutas att taxan ersätter kommunfullmäktiges beslut om 

VA-taxa för 2021, 

 

att godkänna Uddevalla Vattens budget inklusive investeringar i enlighet med Budget 

2022 och plan för 2023-2024. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 271 Dnr KS 2021/00583 

Inlösen av framtida pensionsåtaganden 

Sammanfattning 

I kommunens riktlinjer för pensionsåtaganden, senast uppdaterad 2018-04-11 §99, 

beskrivs regler för alternativa pensionslösningar, regler för beviljande av särskild 

avtalspension, arbetsgivarens informationsinsatser och hur pensionsutfästelserna ska 

tryggas och betalas. Kommunens pensionsutfästelsernas för intjänad pension före 1998 

redovisas som ansvarsförbindelse i balansräkningen i enlighet med den så kallade 

blandmodellen. Pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen fortsätter att öka till 

andra halvan av 2020-talet och minskar därefter och sjunker succesivt till de är 

slutbetalda några år efter 2050.  

För att bidra till en positiv utveckling av kommunens framtida ekonomi medger 

riktlinjerna att åtgärder som syftar till att mildra den framtida ekonomiska belastningen 

av dessa utbetalningar kan vidtas. Den åtgärd som kan ske är att kommunen betalar 

delar av de framtida pensionskostnaderna i förskott.  

Prognoserna för kommunens resultat 2021 visar på ett resultat på 180 mkr, före åtgärder 

för tryggandet av pensionsutfästelser. Kommunens ansvarsförbindelse uppgår i 

delårsrapporten per siste augusti 2021 till 896 mkr, inklusive särskild löneskatt.  

Kommunledningskontorets ekonomiavdelning föreslår, med beaktande av 

kommunfullmäktiges riktlinjer för pensionsåtaganden, att kommunen verkställer en 

inlösen av pensionsåtagandet med ett belopp om maximalt 105 mnkr. Kommunen 

kommer även efter denna inlösen att uppnå det ekonomiska målet för året, om en 

nettokostnadsandel på 99%. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 304 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-25 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bemyndiga ekonomiavdelningen att göra en partiell inlösen av ansvarsförbindelsen 

för pensioner intjänade före 1998, med ett belopp om maximalt 105 mnkr. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 272 Dnr KS 2021/00061 

Utbetalning av partistöd för 2022 

Sammanfattning 

Enligt kommunens riktlinjer för det lokala partistödet ska partierna senast sex månader 

efter räkenskapsårets utgång ha lämnat in en redovisning av hur stödet har använts. 

Samtliga partier har inom föreskriven tid inkommit med redovisning av hur 2020 års 

partistöd har använts. Kommunledningskontoret bedömer att stödet har använts för det 

syfte som anges i kommunallagen kap 4 § 29 och föreslår därför att partistöd ska 

utbetalas till samtliga partier representerade i kommunfullmäktige för år 2022.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 300 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-02.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med hänvisning till gällande riktlinjer betala ut partistöd för år 2022 till samtliga 

partier representerade i kommunfullmäktige.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 273 Dnr KS 2021/00611 

Krisplan för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Uddevalla kommer ska utforma riktlinjer rörande krishantering och det övergripliga 

arbetet rörande kommunens krisberedskap. Dokumentet kretsar kring de organisatoriska 

funktionerna i samband med en kris genom att sätta upp riktlinjer för kommunens 

krisledningsorganisation, krisledning, aktiviteter vid höjd beredskap, övningar samt 

förvaltningsspecifik planering. Följande dokument avser mandatperioden 2018–2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 317 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03  

Krisplan för Uddevalla kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige besluta  

 

att anta förslaget till kommunens krisplan, 

  

att krisplanen ersätter krisledningsplan beslutad av kommunstyrelsen 2015-04-29 § 

144. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 274 Dnr KS 2021/00610 

Risk och sårbarhetsanalys 2021 för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunen skall genomföra en kartläggning och djupdykning över kommunens 

samhällsviktiga verksamheter och beroenden samt utifrån vilka händelser som kan 

påverka dessa på ett negativt sätt. Kommuner i Sverige ska genomföra en Risk- och 

sårbarhetsanalys varje ny mandatperiod, varav denna är gällande mellan 2018–2022. En 

försening av arbetet är till stor del ett resultat av den pågående pandemin.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 318 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-03  

Uddevalla kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2021. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta förslaget till kommunens risk- och sårbarhetsanalys.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 275 Dnr KS 2021/00660 

God ekonomisk hushållning 2021 för HSB Norra Bohusläns 
stiftelse Jakobsberg i Uddevalla 

Sammanfattning 

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

riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och 

kommunalförbund. 

God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, 

bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i 

samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 

Varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta 

kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande 

där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet 

god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett 

verksamhetsperspektiv. 

Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när 

finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  

Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar 

av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.  

Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när 

finansiella mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, 

visar måluppfyllelse/förbättring. Den kommunala koncernen har god ekonomisk 

hushållning när kommunen och 2/3-delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har 

god ekonomisk hushållning 

HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevalla utvärdering är att 

bolagskoncernen har god ekonomisk hushållning när båda finansiella mål och 

verksamhetsmålet för Nöjd Kund Index (NKI) uppnås. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 316 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-16 

God ekonomisk hushållning i Jakobsberg i Uddevallas fr.o.m. 2021  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevallas utvärdering av 

god ekonomisk hushållning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 276 Dnr KS 2021/00647 

God ekonomisk hushållning 2021 för Uddevalla Omnibus AB 

Sammanfattning 

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

riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och 

kommunalförbund. 

God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, 

bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i 

samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 

Varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta 

kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande 

där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet 

god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett 

verksamhetsperspektiv. 

Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när 

finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  

Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar 

av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.  

Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när 

finansiella mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, 

visar måluppfyllelse/förbättring.  

Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-

delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning 

Uddevalla Omnibus AB:s utvärdering är att bolagskoncernen har god ekonomisk 

hushållning när båda finansiella mål och verksamhetsmålen för Nöjd Kund/resenär 

Index respektive Punktlighet uppnås. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 315 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-11 

God ekonomisk hushållning i Uddevalla Omnibus AB fr.o.m. 2021  

Beslut 

Kommunfullmäktige besluta 

att godkänns Uddevalla Omnibus AB:s utvärdering av god ekonomisk hushållning. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 277 Dnr KS 2021/00646 

God ekonomisk hushållning 2021 för Uddevalla Turism AB 

Sammanfattning 

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

riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och 

kommunalförbund. 

God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, 

bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i 

samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 

Varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta 

kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande 

där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet 

god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett 

verksamhetsperspektiv. 

Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när 

finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  

Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar 

av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.  

Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när 

finansiella mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, 

visar måluppfyllelse/förbättring. Den kommunala koncernen har god ekonomisk 

hushållning när kommunen och 2/3-delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har 

god ekonomisk hushållning 

Uddevalla Turism AB:s utvärdering är att bolagskoncernen har god ekonomisk 

hushållning när det finansiella mål om resultatet och verksamhetsmålen för antalet 

resenärer respektive målet för kommunens besöksnäringsindex uppnås. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 314 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-15 

God Ekonomisk hushållning i Uddevalla Turism AB fr.o.m. 2021  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Uddevalla Turism AB:s utvärdering av god ekonomisk hushållning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 278 Dnr KS 2021/00631 

God ekonomisk hushållning 2021 för Uddevallahem och 
Ljungskilehem 

Sammanfattning 

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

riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och 

kommunalförbund.God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att 

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

möta nedgångar och kriser i samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas 

kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje generation ska bära kostnaden för den 

service den konsumerar och inte belasta kommande generationer. Kommunkoncernens 

arbete ska präglas av ett helhetstänkande där kommunkoncernens bästa är överordnat 

enskilda verksamheters behov. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett 

finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när 

finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse. Kommunen har 

god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de 

verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring. Kommunala bolag, 

stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när finansiella mål och 

de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, visar 

måluppfyllelse/förbättring.  

Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-

delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem med dotterbolag och Stiftelsen Ljungskilehem 

utvärdering är att stiftelserna och dess bolag har god ekonomisk hushållning när målen 

för soliditet och avkastning samt målen för verksamhetsmåtten NMI, NKI och 

Energianvändning uppnås. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 313 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 

God ekonomisk hushållning i Uddevallahem och Ljungskilehem fr.o.m. 2021 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna utvärderingen för Bostadsstiftelsen Uddevallahem och Stiftelsen 

Ljungskilehem. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 279 Dnr KS 2021/00630 

God ekonomisk hushållning 2021 för Uddevalla Hamnterminal 
AB 

Sammanfattning 

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

riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och 

kommunalförbund. 

God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, 

bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i 

samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 

Varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta 

kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande 

där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet 

god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett 

verksamhetsperspektiv. 

Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när 

finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse. Kommunen har 

god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de 

verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring. Kommunala bolag, 

stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när finansiella mål och 

de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, visar 

måluppfyllelse/förbättring.  

Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-

delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning. 

Uddevalla Hamnterminal AB:s utvärdering är att bolaget med dotterbolag har god 

ekonomisk hushållning när soliditet och räntabilitet och verksamhetsmålet avseende 

godsvolym uppnås. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 312 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 

God ekonomisk hushållning i Uddevalla Hamnterminal AB fr.o.m. 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Uddevalla Hamnterminals utvärdering av god ekonomisk hushållning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 280 Dnr KS 2021/00629 

God ekonomisk hushållning 2021 för Uddevalla Energi AB 

Sammanfattning 

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

riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och 

kommunalförbund. 

God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, 

bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i 

samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 

Varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta 

kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande 

där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet 

god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett 

verksamhetsperspektiv. Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk 

hushållning när finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  

Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar 

av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.  

Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när 

finansiella mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, 

visar måluppfyllelse/förbättring. Den kommunala koncernen har god ekonomisk 

hushållning när kommunen och 2/3-delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har 

god ekonomisk hushållning 

Uddevalla Energi AB med dotterbolag utvärdering är att bolagskoncernen har god 

ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och minst 75 procent av de 

verksamhetsmässiga målen uppnås.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 311 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 

Uddevalla Energi AB protokoll §202120, 2021-09-10 

God Ekonomisk hushållning i Uddevalla Energi AB fr.o.m. 2021   

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Uddevalla Energi AB:s utvärdering av god ekonomisk hushållning. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 281 Dnr KS 2021/00555 

God ekonomisk hushållning 2021 för Uddevalla Vatten AB 

Sammanfattning 

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

riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och 

kommunalförbund. God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att 

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

möta nedgångar och kriser i samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas 

kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje generation ska bära kostnaden för den 

service den konsumerar och inte belasta kommande generationer. Kommunkoncernens 

arbete ska präglas av ett helhetstänkande där kommunkoncernens bästa är överordnat 

enskilda verksamheters behov. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett 

finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Kommunen och den kommunala 

koncernen har god ekonomisk hushållning när finansiella mål och verksamhetsmässiga 

mått visar god måluppfyllelse. Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga 

finansiella mål och 2/3-delar av de verksamhetsmässiga måtten visar 

måluppfyllelse/förbättring. Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god 

ekonomisk hushållning när finansiella mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt 

kommunfullmäktiges beslut, visar måluppfyllelse/förbättring. Den kommunala 

koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-delar av bolag, 

stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning. Uddevalla Vatten ABs 

utvärdering är att bolaget har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål 

och minst 50 procent av de verksamhetsmässiga målen uppnås. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 310 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03  

Uddevalla Vatten ABs protokoll nr 4 2021-09-30  

Finansiella mål för Uddevalla Vatten AB Styrkort 2019-2021, affärsplan för Uddevalla 

Vatten AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna Uddevalla Vatten AB:s utvärdering av god ekonomisk hushållning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 282 Dnr KS 2021/00644 

Anmälan av revisionsrapport- förstudie avseende 
detaljplaneprocessen 

Sammanfattning 

Revisionens sakkunniga biträden har på kommunrevisionens uppdrag genomfört en 

förstudie som syftar till att kartlägga detaljplaneprocessen. Förstudien visar att 

ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 

visserligen är tydlig men att andra delar av processen innefattar ett antal risker såsom 

exempelvis följande. * Risk för bristfällig styrning av arbetet med detaljplaner eftersom 

det saknas politiskt beslut kring hur prioritering av detaljplanerna ska göras. * Risk för 

långa handläggningstider på grund av resursbrist och hög ärendemängd per 

planhandläggare. * Risk för otillräcklig beredningen inför beslut om planbesked. * Risk 

för bristfällig kontroll och uppföljning på grund av avsaknad av systematisk uppföljning 

av det sammanhållande arbetet med detaljplaner. Med anledningen av dessa ovan 

noterade risker ämnar revisionen göra en fördjupad granskning. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-30  

Revisionsrapport, förstudie avseende detaljplaneprocessen  

Följebrev till kommunfullmäktige  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att förklara revisionsrapporten anmäld.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 283 Dnr KS 2021/00677 

Anmälan av revisionsrapport om förstudie avseende 
styrdokument  

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har genomfört en förstudie avseende styrdokument i Uddevalla 

kommun. Förstudien syftar till att kartlägga styrdokumenten och ge en översiktlig bild 

och kunskapsunderlag för för revisorerna samt att identifiera eventuella riskområden. 

Revisionen bedömer att de granskade styrdokumenten i stort uppfyller de kriterier som 

har ställts upp i stickprovet. Däremot har följande risk identifierats. * Att 

författningssamlingen innehåller styrdokument i behov av revidering då dokument 

daterade tidigare än 2020 inte följer de bestämmelser som finns i nuvarande riktlinjer 

avseende utformande och dokumentansvarig. Kommunstyrelsen har ombetts att svara 

på hur nämnden ser på risken senast den 17 februari 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-30. 

Revisionsrapport, förstudie avseende styrdokument. 

Följebrev till kommunfullmäktige. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att förklara revisionsrapporten anmäld.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 284 Dnr KS 2021/00427 

Val till Gustafsbergsstiftelsen, Lane-Ryrs Hembygdsförening 
samt val av ny överförmyndare 

Sammanfattning 

Valberedningen förslag är enligt följande: 

 

 

Organisation Start Slut Uppdrag Namn  

Gustafsbergsstiftelsen  2022-

01-01 

2025-

12-31 

Ledamot Marie Pettersson C 

Gustafsbergsstiftelsen 2022-

01-01 

 2025-

12-31 

Ledamot Stefan Eliasson SD 

Gustafsbergsstiftelsen 2022-

01-01 

 2025-

12-31 

Ledamot Hans Kindgren - 

Lane-Ryrs 

Hembygdsförening 

2022-

01-01 

2022-

12-31 

Ledamot Tore Karlsson C 

Lane-Ryrs 

Hembygdsförening 

2022-

01-01 

2022-

12-31 

Ledamot Kenneth Ohlsson S 

Lane-Ryrs 

Hembygdsförening 

2022-

01-01 

2022-

12-31 

Ersättare Åsa Carlsson S 

Lane-Ryrs 

Hembygdsförening 

2022-

01-01 

2022-

12-31 

Ersättare Eva Johansson UP 

Revisorer för 

Gustafsbergsstiftelsen 

2022-

01-01 

2022-

12-31 

Revisor Inger Gillberg-

Carlsson 

S 

Överförmyndare 2022-

01-01 

2022-

12-31 

Över-

förmyndare 

Anders Brattgård - 

  

Gustafsbergsstiftelsen har enligt stadgarna ändrat mandatperioden till 4 år från tidigare 

3 år. Valberedningen diskuterade om stiftelsen fortfarande ska ha rullande 

mandatperioder eller följa nämndernas mandatperioder. Detta kommer att tas upp för 

ställningstagande efter nästa val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige. Enligt 

samma stadgar utser inte kommunfullmäktige förvaltande direktör längre, detta görs av 

direktionen. I enlighet med gällande stadgar från 2018 utser inte länsstyrelsen längre 

ledamöter. Gustafsbergsstiftelsen förordar dock fortsatt att en ledamot fortsatt är 

opolitisk med sakkunskap inom kulturvård och föreslår därför kommunfullmäktige att 

utse Hans Kindgren. 

  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll, 2021-11-15 § 2 

Valberedningens förslag till val 2022-01-01 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 284 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att välja revisorer, ledamöter, ersättare och överförmyndare i enlighet med 

valberedningens förslag. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 285 Dnr KS 2021/00687 

Avsägelse från Josef Sannholm (S) gällande uppdraget som 
nämndeman 

Sammanfattning 

Josef Sannholm (S) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som 

nämndeman vid Uddevalla domsaga. Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2021-11-23 

Yrkanden 

Paula Berger (S) nominerar Tina Bäckström (S) till ny nämndeman. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bevilja avsägelsen,  

 

att välja Tina Bäckström (S) till nämndeman till och med 2023. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 286 Dnr KS 2021/00623 

Fyllnadsval till revisorsuppdrag efter Kurt Hansson (UP) 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har med anledning av att Kurt Hanssons (UP) avsägelse som 

revisor godkändes 2021-11-10 upprättat ett nytt förslag till fördelning av 

lekmannauppdrag som revisor i stiftelser och bolag. Kommunrevisionen föreslår att 

Johan Magnusson (UP) efterträder Kurt Hansson (UP) på samtliga uppdrag förutom 

uppdraget som revisorsersättare i Lane-Rys Hembygdsförening eftersom det uppdraget 

föreslås utgå. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-30 

Kommunrevisionens skrivelse, fördelning av uppdrag, inkommen 2021-11-24 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att välja Johan Magnusson (UP) till revisor och revisorsersättare i de bolag och 

stiftelser som redovisas i kommunrevisionens skrivelse, bilaga 2, till och med 2022. 

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 287 Dnr KS 2021/00699 

Beslut om rättelse av kommunfullmäktiges beslut 2020-07-01 § 
162 och § 165 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-07-01 § 162, återkallande av uppdrag för 

förtroendevalda i nämnder, kommunstyrelse samt uppdrag som kommunalråd och2020-

07-01 § 65, val av ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder samt 

kommunfullmäktiges övriga val för perioden 2020-2022 i vissa fall delar av perioden på 

grund av ny majoritet, överklagades till förvaltningsrätten.  

Förvaltningsrätten upphävde § 162 i den del det avser att återkalla uppdragen för 

samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 

kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, krisledningsnämnden, samhällsbyggnads-

nämnden och valnämnden och § 165 i den del det avser att utse ledamöter och ersättare i 

kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 

socialnämnden, krisledningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och valnämnden. 

Förvaltningsrättens dom överklagades till kammarrätten som 2021-11-17 beslutade att 

inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. 

Kammarrättens beslut får laga kraft 2021-12-09. 

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 13 kap 15 § meddela beslut om rättelse 

om ett beslut har upphävts genom ett avgörande som fått laga kraft och om beslutet 

redan har verkställts. Kommunfullmäktige har således att fatta ett beslut i enlighet med 

bestämmelsen. 

För att nämndadministrationen ska ges möjlighet att verkställa rättelsen på ett rättssäkert 

sätt och för att invänta tiden för rätt att överklaga kommunfullmäktiges rättelsebeslut 

föreslås att beslutet ska gälla från och med 2022-01-05.  

Rättelsen innebär att återkallade uppdrag återgår till de förtroendevalda som innehade 

uppdragen före 2020-07-01, såvida dessa inte upphört av andra skäl därefter. Rättelsen 

innebär också att de val av ledamöter och ersättare i ovan uppräknade nämnder och 

kommunstyrelse som förrättades 2020-07-01 inte längre äger giltighet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-12-08 § 331 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-02. 

Kammarrättens i Göteborg beslut 2021-11-17 i mål nr 5701-21. 

Kammarrättens i Göteborg beslut 2021-11-17 i mål nr 5700-21. 

Förvaltningsrättens i Göteborg dom 2021-09-06 i mål nr 9033-20. 

Förvaltningsrättens i Göteborg dom 2021-09-06 i mål nr 8839-20. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-07-01 § 162. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-07-01 § 165. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 287 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att rätta verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 2020-07-01 § 162 i den del det 

avser att återkalla uppdragen för samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, 

barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, 

krisledningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och valnämnden, 

att rätta verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 2020-07-01 § 165 i den del det 

avser att utse ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, barn- och 

utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, krisledningsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden och valnämnden, 

att rättelsen ska gälla från och med 2022-01-05, under förutsättning att kammarrättens 

beslut 2021-11-17 i mål nr 5701-21 och 5700-21 får laga kraft.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 288 Dnr KS 2021/00700 

Återkallande av uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 6 kap 21 § andra stycket får kommunfullmäktige välja ett nytt 

presidium om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att 

det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska 

majoriteten. 

Vid mandatperiodens inledning bestod majoriteten i fullmäktige, nämnderna och 

styrelsen av partierna (UP), (MP) (M), (C) (KD) och (L) som tillsammans samlade 32 

mandat. Partierna (S), (M), (C) och (L) meddelade under våren 2020 att dessa 

tillsammans bildat en ny majoritet i kommunfullmäktige som samlar 32 mandat.  

Detta innebär att ordföranden i kommunstyrelsen, socialnämnden och 

krisledningsnämnden företräder ett parti (Uddevallapartiet) som inte längre ingår i den 

politiska majoriteten.  

Företrädare för den nya majoriteten har meddelat man har för avsikt att välja nya 

presidium i kommunstyrelsen, socialnämnden och krisledningsnämnden. Uppdragen ska 

återkallas innan nya val kan ske. 

I annat ärende behandlar kommunfullmäktige rättelse av ett av förvaltningsrätten 

upphävt beslut om återkallande av och nyval avseende samtliga ledamöter och ersättare 

i styrelsen och nämnderna. Kammarrätten har efter överklagande beslutat att ej meddela 

prövningstillstånd. Kammarrättens beslut får laga kraft 2021-12-09. Detta innebär i 

sammanfattning att de personer som innehade uppdragen före 2020-07-01 återinträder. 

Rättelsen föreslås verkställas den 5 januari, varför denna tidpunkt även bör gälla 

avseende återkallande av ovan nämnda presidieuppdrag.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-12-08 § 332 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-07. 

Kammarrättens i Göteborg beslut 2021-11-17 i mål nr 5701-21. 

Kammarrättens i Göteborg beslut 2021-11-17 i mål nr 5700-21. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att konstatera att den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt 

att det parti som kommunstyrelsens, socialnämndens och krisledningsnämndens 

ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten.  

att återkalla följande uppdrag: 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 288  
 

kommunstyrelsens ordförande Christer Hasslebäck (UP) 

kommunstyrelsens förste vice ordförande Jarmo Uusitalo (MP) 

kommunstyrelsens andre vice ordförande Ingemar Samuelsson (S) 

socialnämndens ordförande Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

socialnämndens förste vice ordförande Henrik Sundström (M) 

socialnämndens andre vice ordförande Stefan Skoglund (S) 

krisledningsnämndens ordförande Christer Hasslebäck (UP) 

krisledningsnämndens vice ordförande Ingemar Samuelsson (S) 

att uppdragen ska återkallas med verkan från och med 2022-01-05 under förutsättning 

att kammarrättens beslut 2021-11-17 i mål nr 5701-21 och 5700-21 får laga kraft. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 289 Dnr KS 2021/00701 

Fyllnadsval av förtroendevalda 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges valberedningen har sammankallats med anledning av det förslag 

till rättelse av kommunfullmäktiges beslut 2020-07-01 § 162 och § 165. Med anledning 

av rättelsebeslutet föreligger ett förslag att återkalla uppdragen i kommunstyrelsens och 

socialnämndens presidier varpå fyllnadsval behöver göras. Därtill uppkommer 

fyllnadsval eftersom vissa uppdrag i samband med att nämnderna återställs blir vakanta 

samt att avsägelser förväntas inkomma innan kommunfullmäktiges sammanträde den 8 

december. De avsägelser och fyllnadsval som kommunfullmäktige har beslutat om 

sedan den 1 juli 2020 har fått laga kraft och är därför inte föremål för behandling 

 

Valberedningens arbete och förslag bygger därmed på förutsättningen att 

kommunfullmäktige bifaller de förslag till rättelse och återkallande som ligger för 

behandling hos kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

John Alexandersson (SD), Paula Berger (S), David Sahlsten (KD), Kerstin Joelsson-

Wallsby (V), Christer Hasslebäck (UP) och Jarmo Uusitalo (MP) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Monica Bang Lindberg (L) avseende uppdraget som ordförande i kultur 

och fritidsnämnden. 

Avsägelse från Ole Borch (MP) avseende uppdraget som ersättare i 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Avsägelse från Lars Olsson (UP) avseende uppdraget som ledamot i kultur och 

fritidsnämnden. 

Avsägelse från Caroline Henriksson (UP) avseende uppdraget som ersättare i kultur och 

fritidsnämnden. 

Avsägelse från Ingvar Lindsta (UP) avseende uppdraget som ledamot i valnämnden. 

Avsägelse från Bjarne Rehnberg (UP) avseende uppdraget som ledamot i barn och 

utbildningsnämnden. 

Avsägelse från David Sahlsten (KD) avseende uppdraget som ersättare i HSB Norra 

Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevallas styrelse. 

Avsägelse från Rolf Jonsson (L) avseende uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 

Valberedningens protokoll, 2021-12-06 § 4  

Valberedningens valhandling, 2021-12-06 

Yrkanden 

John Alexandersson (SD) nominerar Martin Pettersson (SD) till uppdraget som 

kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. 

 

David Sahlsten (KD) nominerar Anibal Rojas Jorquera (KD) till uppdraget som barn 

och utbildningsnämndens 2:e vice ordförande, Göran Åhrén (KD) till ersättare i 

samhällsbyggnadsnämnden efter Erik Johansson (KD) samt Malte Ellersten (KD) till 

uppdraget som ersättare i HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevalla. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 289 
 

Christer Hasslebäck (UP) nominerar Kent Andreasson (UP) till uppdraget som ledamot 

i kultur och fritidsnämnden efter Lars Olsson (UP), Lars Olsson (UP) till ersättare i 

kultur och fritidsnämnden efter Caroline Henriksson (UP), Caroline Henriksson (UP) 

till ledamot i barn och utbildningsnämnden efter Bjarne Rehnberg (UP). 

 

Paula Berger (S) nominerar Anna Lena Heydar (S) till ledamot i 

samhällsbyggnadsnämnden, Tony Wall (S) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 

efter Anna-Lena Heydar (S). Dessa nomineringar ersätter valberedningens förslag för 

dessa uppdrag. Paula Berger (S) nominerar därefter Hampus Magnusson (S) till ledamot 

i barn och utbildningsnämnden efter Cecilia Sandberg (S) och Karin Engdahl till 

ersättare i barn och utbildningsnämnden efter Hampus Magnusson (S) 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer först proposition på de inkomna avsägelserna och finner 

kommunfullmäktige bifalla samtliga. Ordförande går därefter igenom valberedningens 

förslag nämnd för nämnd. 

 

Kommunstyrelsen 

Ordförande ställer proposition på uppdraget som kommunstyrelsens ordförande och 

finner kommunfullmäktige bifalla valberedningens förslag.  

 

Ordförande ställer proposition på uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen samt dess 

1:e vice ordförande och finner kommunfullmäktige bifalla valberedningens förslag. 

 

Ordförande ställer därefter proposition på valberedningens förslag att utse Christer 

Hasslebäck (UP) till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande mot John Alexanderssons 

(SD) nominering av Martin Pettersson (SD) och finner kommunfullmäktige bifalla 

valberedningens förslag.  

 

Omröstning begärs avseende uppdraget som 2:e vice ordförande och omröstningen 

verkställs genom sluten omröstning eftersom det rör sig om ett personval. Ledamöterna 

uppmanas att skriva det namn som de röstar för på utdelade valsedlar. 

 

Omröstningsresultat 

Med 36 röster för Christer Hasslebäck (UP), 23 röster för Martin Pettersson (SD) 

och en blank röst finner ordförande att kommunfullmäktige har valt Christer Hasslebäck 

(UP) till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. 

 

Forts. propositionsordning 
 

Barn och utbildningsnämnden 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag för uppdraget som 2:e vice 

ordförande i barn och utbildningsnämnden mot David Sahlsten (KD) nominering av 

Anibal Rojas Jorquera (KD) och finner kommunfullmäktige bifalla valberedningens  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 289 
 

förslag och därmed välja Sonny Persson (S). Ordförande ställer därefter proposition på 

Christer Hasslebäck (UP) nominering och finner kommunfullmäktige bifalla dessa. 

 

Kultur och fritidsnämnden 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag och Christer Hasslebäcks 

(UP) nomineringar och finner kommunfullmäktige bifalla dessa.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag samt nomineringar från Paula 

Berger (S) och David Sahlsten (KD) och finner kommunfullmäktige bifalla dessa. 

 

Socialnämnden 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag och finner 

kommunfullmäktige bifalla detsamma. 

 

Valnämnden 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag, förutom den del som gäller 

Erik Johanssons (KD) nominering och finner kommunfullmäktige bifalla detsamma. 

 

Krisledningsnämnden 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag och finner 

kommunfullmäktige bifalla detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna Monica Bang Lindbergs (L) avsägelse avseende uppdraget som 

ordförande i kultur och fritidsnämnden 

 

att godkänna Ole Borchs (MP) avsägelse för uppdraget avseende ersättare i 

samhällsbyggnadsnämnden, 

 

att godkänna Lars Olssons (UP) avsägelse avseende uppdraget som ledamot i kultur 

och fritidsnämnden, 

 

att godkänna Caroline Henrikssons (UP) avsägelse avseende uppdraget som ersättare i 

kultur och fritidsnämnden, 

 

att godkänna Ingvars Lindstas (UP) avsägelse avseende uppdraget som ledamot i 

valnämnden, 

 

att godkänna Bjarne Rehnbergs (UP) avsägelse avseende uppdraget som ledamot i barn 

och utbildningsnämnden, 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 289 
 

att godkänna David Sahlstens (KD) avsägelse avseende uppdraget som ersättare i HSB 

Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevallas styrelse, 

 

att godkänna Rolf Jonssons (L) avsägelse avseende uppdraget som ledamot i 

kommunstyrelsen, 

 

att välja presidier, ledamöter och ersättare enligt valberedningens förslag samt antagna 

nomineringar under sammanträdet, 

 

att avsägelserna och fyllnadsvalen ska gälla från och med den 5 januari 2022 med 

undantag för uppdraget som ersättare i HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i 

Uddevallas styrelse som ska gälla från och med den 1 januari 2022. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 290 Dnr KS 2021/00001 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2021 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna 

2021/7 

Rapport från socialnämnden om ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 

SoL och LSS period 3 

2021/37 

Ewy Gahnström, har lämnat in ett medborgarförslag om förläggning av en konstfrusen 

isbana som ämnar bidraga till en hållbar och levande utveckling av Uddevalla centrum. 

Kultur och fritidsförvaltningen har kontaktat både leverantörer och aktörer och gjort 

bedömningen att en sådan anläggning är en kostsam investering att göra. Förvaltningen 

har också tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, när väderleken tillåtit, 

anlagt tillfälliga isbanor i Uddevalla kommun.  

Beslut, kultur och fritidsnämnden anser att förslaget om isbana i centrum är intressant 

och skulle vara positivt för Uddevalla. Kultur och fritidsnämnden ger 

förvaltningschefen i uppdrag att undersöka om centrums intresseorganisationer är 

beredda att medverka till finansiering 

2020/499 

Kultur och fritidsförvaltningen har mottagit medborgarförslag att göra Rimnersvallen 

mera tillgänglig för löpning för allmänheten. Kultur och fritidsnämnden avslog 2020- 

01-22 (§ 7) ett medborgarförslag med liknande intention. Under hösten och våren 2020 

respektive 2021 har löparbanorna emellertid varit belysta för att föreningar under tid av 

pandemi inte skulle behöva trängas i Rimnershallen. Detta har fungerat väl. Om ingen 

ombyggnation av Rimnersvallen sker måste belysningen dock bytas ut då den är uttjänt. 

Detta för med sig en kostnad som behöver hanteras i budgetarbetet. 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att förvaltningen ska sträva efter att göra 

Rimnersvallen mer tillgänglig för allmänheten genom att ha belysningen tänd en eller 

flera dagar i veckan. 

2020/595 

Klass 9 A på Västerskolan har skickat ett medborgarförslag om att låta ungdomar ha 

mer roligt med hjälp av sport och annat. Förslagsställaren menar att det saknas 

aktiviteter som hjälper unga till en bra fritid. Tillsamman med klass 9A på Västerskolan 

har vi ((Jonas Källman, Lotta Henriksson, David Gylfe (Mobila fritidsledarteamet) och 

Åsa Andersson (Utredare)) därför jobbat i 8 fokusgrupper i syfte att vidareutveckla  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 290 

ovanstående förslag. Fokusgrupperna genomfördes parallellt under en 90-minuters-

lektion i samhällskunskap i ordinarie klassrum på Västerskolan. Klassläraren och två 

socialpedagoger från Västerskolan hjälpte till att genomföra samtalsprocesserna. 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att kultur och fritidsförvaltningen under hösten 2021 

gör en ansökan till Hälsopolitiska rådet i syfte att utveckla och pröva en lågintensiv 

fritidsverksamhet inriktad på fysisk aktivitet i anslutning till någon högstadieskola i 

Uddevalla. Med detta anser kultur och fritidsnämnden medborgarförslaget besvarat. 

2020/477 

Beslut från Kammarrätten angående överklagan om återkallande av uppdrag för 

förtroendevalda i nämnder, kommunstyrelse samt kommunalråd, laglighetsprövning 

enligt kommunallagen 2020/436  FR Mål nr 8839-20, KR Mål nr 5700-21 

2020/485 

Beslut från Kammarrätten angående överklagan om val av ledamöter och ersättare i 

styrelser och nämnder samt kommunfullmäktiges övriga val för perioden 2020-2022 i 

vissa fall delar av perioden, ny majoritet KS 2020/433 Mål nr 9033-20 Mål nr 5701-21 

2021/247 

Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag att eftersom parkeringsplatserna vid 

den gamla förskolan kommer att försvinna vill hon att kommunen i stället anlägger en 

parkeringsyta på gräsytan invid fastigheten innan Blekevägen 49. Kommunen kommer 

när planändringen för Uttern 1 är klar, sälja av den önskade markytan till föreningen, så 

att föreningen kan anordna parkering där.  Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse 

medborgarförslaget besvarat 

2021/226 

Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag att han vill ha en översyn av 

parkeringsplatserna på Bleket. Eftersom parkeringsplatserna vid den gamla förskolan 

kommer att försvinna vill han att kommunen i stället anlägger en parkeringsyta på 

gräsytan invid fastigheten Uttern 1. Kommunen kommer när planändringen för Uttern 1 

är klar, sälja av den önskade markytan till föreningen, så att föreningen kan anordna 

parkering där. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat 

2020/237 

Förslagsställaren önskar en fin utomhuspark med motorik/gymredskap (likt den som 

finns i Bjursjön) längs strandpromenaden i Ljungskile! Öka invånare och turisters 

spontanidrott och hälsa.  Förvaltningen har fått i uppdrag att se över helheten i området 

runt och i Ljungskile hamn. I dagsläget går det inte att säga hur området kommer att 

utformas men stor vikt läggs på att området ska göras mer attraktivt, inbjudande och 

tillgängligt. Förvaltningen tar till sig synpunkterna i medborgarförslaget i det fortsatta 

arbetet med att utveckla Ljungskile hamn i kombination med den befintliga 

intilliggande strandpromenaden. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse 

medborgarförslaget besvarat 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 290 

2020/619 

Förslagsställaren önskar öka trafiksäkerheten på Björkvägen i Ljungskile, främst för 

skolbarn på Linnea- och Ljungskileskolan. Trafiksäkerheten är viktig, framför allt 

utefter skolvägar. Björkvägen är en smal gata, ner till 4,5 meter på sina håll, där det 

saknas utrymme för en trottoar.  När det gäller passagen över Björkvägen mellan stigen 

och trappan finns behov av att göra en trafiksäkerhetshöjande åtgärd för att gående 

lättare ska uppmärksammas på Björkvägen. Åtgärden läggs till i samhällsbyggnads 

åtgärdslista. Listan uppdateras kontinuerligt och åtgärderna prioriteras där i inbördes 

ordning. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat 

2020/780 

Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag om att Gula Villan på Emmausområdet 

ska användas till daglig verksamhet inom LSS. Kommunfullmäktige har överlåtit åt 

samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet efter remiss till socialnämnden. I 

samband med detta visades också villan för representanter från socialtjänsten. 

Socialnämndens svar på remissen klargör att Gula Villan är under renovering av 

vuxenutbildningen och att renoveringen kommer att ta ett antal år då det sker i 

undervisningsform. Planen är att den sedan ska kunna användas av socialtjänsten för att 

driva någon typ av verksamhet. Då det är lång tid till dess att lokalerna kan tas i anspråk 

är socialnämndens bedömning att det är för tidigt att starta en mer detaljerad utredning 

om verksamhetsinnehållet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå 

medborgarförslaget med hänvisning till Socialnämndens yttrande. 

2020/704 

Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag att han önskar en utökad parkeringsyta 

vid parkeringen norr om Bjursjön då den befintliga ytan ofta är fullbelagd. Denna 

grusyta utökades som en del i projektet med upprustningen av en del av Lelången som 

genomfördes tidigare i år. Ytan är nu drygt dubbelt så stor som tidigare. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

2020/732 

Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag att eftersom parkeringsplatserna vid 

den gamla förskolan kommer att försvinna vill hon att kommunen i stället anlägger en 

parkeringsyta på gräsytan invid fastigheten innan Blekevägen 49. Kommunen kommer 

när planändringen för Uttern 1 är klar, sälja av den önskade markytan till föreningen, så 

att föreningen kan anordna parkering där. Tills detta att detta är klart hänvisar 

kommunen till en allmän parkeringsyta vid Blekets kyrka med låg beläggning. Denna 

parkering finns i nära anslutning till både parkeringsplatserna vid den gamla förskolan 

och den grönyta man önskar anlägga en parkering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

315919 

Gemensam skrivelse från Fyrstads Flygplats AB:s ägarkommuner Trollhättan, 

Vänersborg, Uddevalla och Lysekil angående behovet av temporär allmän trafikplikt. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 290 

Vänortskommitténs protokoll 2021-11-11 

Demokratiberedningens protokoll 2021-11-11 

2019/708 

Ulf Larsson har inkommit med ett medborgarförslag rörande ökad säkerhet vid 

områdena Dalaberg och Hovhult. I förslaget framställer Ulf Larsson att det är en 

återkommande problematik i de bägge områdena med förstörelse vid skolorna, 

kommunbilar, bränder samt stenkastning mot bussar och väktare. Denne presenterar tre 

förslag: Det första att öka kamerabevakningen runt skolor och allmänna platser, det 

andra genom att öka antal patrullerande väktare/poliser i området samt det tredje att 

kommunen ska offentliggöra namn på de personer som blir straffade för brott. 

Beslutanderätten har delegerats till kommunstyrelsen. Då kamerabevakning och 

ordningsvakter förutsätter tillstånd från statliga myndigheter är det inget som 

kommunen själv kan bestämma. Kommunen kan inte heller bestämma över polisen och 

hur dem genomför och bedriver sin verksamhet. Slutligen ska inte Uddevalla kommun 

publicera namn på de personer som blivit dömda för brott, då det kan vara 

olagligt.  Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 291 Dnr KS 2021/00694 

Medborgarförslag om fontän på torget i Ljungskile  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 292 Dnr KS 2021/00678 

Medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbana vid väg 
832 till Hogstorps skola 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 293 Dnr KS 2021/00676 

Medborgarförslag från Pär Allvin om skolträdgårdar på skolor 
med förskoleklass till årskurs 6 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta åt barn och utbildningsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 294 Dnr KS 2021/00675 

Medborgarförslag från Viggo Larsson om fler konstgräsplaner 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta åt kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 295 Dnr KS 2021/00664 

Medborgarförslag från Pär Allvin om nollbasbudgetering 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 296 Dnr KS 2021/00663 

Medborgarförslag från Pär Allvin om kvartersanknutna 
boulebanor 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta åt kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 297 Dnr KS 2021/00662 

Medborgarförslag från Pär Allvin om kommunala "mat- och 
energibrigader" 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 298 Dnr KS 2021/00661 

Medborgarförslag från Pär Allvin om en kärnenergifri zon 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 299 Dnr KS 2021/00704 

Medborgarförslag från Christina och Per Brunius om att sänka 
hastigheten på Göteborgsvägen från 70 till 50 eller 40 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 300 Dnr KS 2021/00638 

Medborgarförslag från Ulf Larsson om fria resor med 
kollektivtrafik för pensionärer 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 301 Dnr KS 2021/00718 

Interpellation från David Sahlsten (KD) och Anibal Rojas 
Jorquera (KD) till barn och utbildningsnämndens ordförande 
Roger Ekeroos (M) 

Sammanfattning 

David Sahlsten (KD) och Anibal Rojas Jorquera (KD) har i en interpellation ställt frågor 

rörande den kommunala vuxenutbildningen. Efter överläggningar under sammanträdet 

beslutas att interpellationen ska ställas till barn och utbildningsnämndens ordförande 

istället för till kommunstyrelsens ordförande. 

 

Ingemar Samuelsson (KD) och David Sahlsten (KD) yttrar sig i ärendet 

Beslutsunderlag 

Interpellation från David Sahlsten (KD) och Anibal Rojas Jorquera (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att interpellationen får ställas och ska besvaras på nästkommande sammanträde 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 302 Dnr KS 303472 

Julhälsning 

Sammanfattning 

Ordförande Elving Andersson (C) tackar kommunfullmäktige för årets arbete och 

summerar de beslut som församlingen har fattat. Ordförande riktar också ett tack till 

kommunens anställda och önskar alla en god jul och ett gott nytt år. 

 

2:e vice ordförande Christina Nilsson (KD) önskar å kommunfullmäktiges vägnar 

ordförande och hans familj en god jul och ett gott nytt år. 
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