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Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12  
 

 
Sammanträde Kommunfullmäktige  
Plats och tid Stadshuset sammanträdesrum Hedegärde/ videomöte, kl.17:30-18:59 
  
Ledamöter Elving Andersson (C), Ordförande 

Mikael Staxäng (M), deltar på distans 

Roger Ekeroos (M), deltar på distans 

Ingela Ruthner (M), deltar på distans 

Gösta Dahlberg (M), deltar på distans 

Jens Borgland (M), deltar på distans 

Camilla Josefsson (M), deltar på distans 

Camilla Johansson (C), deltar på distans 

Torsten Torstensson (-), deltar på distans 

Rolf Jonsson (L), deltar på distans 

Roger Johansson (L), deltar på distans 

Maria Johansson (L), deltar på distans 

Christina Nilsson (KD), 2:e vice ordförande 

David Sahlsten (KD), deltar på distans 

Karin Johansson (KD), deltar på distans 

Jerker Lundin (KD), deltar på distans 

Anna-Lena Heydar (S), deltar på distans 

Ingemar Samuelsson (S), deltar på distans 

Paula Berger (S) 

Stefan Skoglund (S), deltar på distans 

Annelie Högberg (S), deltar på distans 

Kenneth Engelbrektsson (S), deltar på distans 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Sonny Persson (S), deltar på distans 

Louise Åsenfors (S), 1:e vice ordförande 

Susanne Grönvall (S), deltar på distans 

Susanne Börjesson (S), deltar på distans 

Carina Åström (S), deltar på distans 

Robert Wendel (S), deltar på distans 

Tommy Strand (S), deltar på distans 

Veronica Vendel (S, deltar på distans 

David Höglund Velasquez (V), deltar på distans 

Jaana Järvitalo (V), deltar på distans 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V), deltar på distans 

Jarmo Uusitalo (MP), deltar på distans 

Lars Eide Andersson (MP), deltar på distans 

Ann-Marie Viblom (MP), deltar på distans 

Martin Pettersson (SD), deltar på distans 

Rolf Carlson (SD), deltar på distans 

Thommy Karlin (SD), deltar på distans 

Stefan Eliasson (SD), deltar på distans 

Krzysztof Swiniarski (SD), deltar på distans 

John Alexandersson (SD), deltar på distans 

Mattias Forseng (SD), deltar på distans 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), deltar på distans 

Christer Hasslebäck (UP), deltar på distans 

Caroline Henriksson (UP), deltar på distans 

Kent Andreasson (UP), deltar på distans 

Majvor Abdon (UP), deltar på distans 

Lars Olsson (UP), deltar på distans 

 

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

Fredrik Södersten (M) för Johanna Ramneskär (M), deltar på distans 

David Bertilsson (M) för Niklas Moe (M), deltar på distans 

Marie Pettersson (C) för Stig Olsson (C), deltar på distans 

Monica Bang Lindberg (L) för Claes Dahlgren (L), deltar på distans 

Jan-Olof Andersson (S) för Cecilia Sandberg (S), deltar på distans 

Margareta Wendel (S) för Marie-Louise Ekberg (S), deltar på distans 

Anya Wrigman (V) för Ilir Kastrati (V), deltar på distans 

Anders Andersson (SD) för Rose-Marie Antonsson (SD), deltar på 

distans 

Andreas Svensson (SD) för Marjut Laine (SD), deltar på distans 

Manal Keryo (UP) för Merja Henning (UP), deltar på distans 

Kenth Johansson (UP) för Bjarne Rehnberg (UP), deltar på distans 

 
Ersättare Swen Stålros (M), deltar på distans 

Katarina Torstensson (L), deltar på distans 

Anibal Rojas Jorquera (KD), deltar på distans 

Catharina Hernod (S), deltar på distans 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 
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Catarina Brorsson (S), deltar på distans 

Yngve Andersson (S), deltar på distans 

Per-Arne Andersson (S), deltar på distans 

Lars-Olof Laxrot (V), deltar på distans 

Ole Borch (MP), deltar på distans 

Dorota Hjoberg Carlsson (SD), deltar på distans 

Joakim Persson (UP), deltar på distans 

Richard Bergström (UP), deltar på distans 

 
Övriga Tomas Amlöv (KD), kommunrevisionens ordförande 

Malin Krantz, kommundirektör 

Roger Abrahamsson, IT-utvecklare 

Kajsa Jansson, administratör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 Dnr KS 2021/00718 

Besvarande av interpellation från David Sahlsten (KD) och 
Anibal Rojas Jorquera (KD) till barn och utbildningsnämndens 
ordförande Roger Ekeroos (M) om vuxenutbildningen  

Sammanfattning 

David Sahlsten (KD) redovisar den ställda interpellationen. 

 

Barn och utbildningsnämndens ordförande Roger Ekeroos (M) besvarar 

interpellationen. 

 

David Sahlsten (KD), Anibal Rojas Jorquera (KD), Roger Ekeroos (M) och Camilla 

Johansson (C) yttrar sig i interpellationsdebatten. 

Beslutsunderlag 

Interpellationssvar från Roger Ekeroos (M) 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-12-08 § 301 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse interpellationen besvarad. 
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Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 
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§ 2 Dnr KS 2021/00569 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson 
(UP) och Christer Hasslebäck (UP) om införande av hållbar 
Grön busslinje 

Sammanfattning 

Uddevallapartiet (UP) vill att kommunen ska införa en hållbar grön busslinje mellan 

Uddevalla central, Kampenhof, Kungstorget, Agnebergsskolan, Östra stationen och 

Idrottscentrum/Rimnersområdet. Kommunen ska också stå för avgiftsfri pendel-

parkering. Motionen syftar till att knyta samman målpunkter i Uddevalla och göra det 

möjligt att resa med kollektivtrafik eftersom centralstationen enligt UP som enda station 

i Bohuslän saknar pendelparkering.   

Västra Götalandsregionen ansvarar för länets kollektivtrafik vilket även omfattar 

stadstrafiken i Uddevalla. Stadstrafikens bussar trafikerar idag, med undantag för 

Kungstorget och Rimnersområdet, de målpunkter UP föreslår med sin gröna linje. 

Rimnersområdet väntas dock få busstrafik från och med 2024. Vill kommunen öka 

kollektivtrafikutbudet utöver vad regionen erbjuder kan detta enkelt ordnas genom ett 

kommunalt tillköp av ytterligare busstrafik från Västtrafik. Kommunen får då stå för 

busstrafikens nettokostnader, dvs fordons- och trafikkostnaden minskat med biljett-

intäkterna. Nettokostnaden för ett bussfordon i trafik enligt UP:s förslag uppskattas till i 

storleksordningen 2 mkr/år.  

Antalet parkeringsplatser på stationsområdet vid centralstationen uppgår till omkring 

femtio. Ytterligare parkering finns på fastigheter i omedelbar närhet till stationen. 

Samtliga är i privat ägo och avgiftsbelagda. Önskar kommunen tillhandahålla avgiftsfri 

parkering på dessa platser måste en överenskommelse med aktuella fastighetsägare 

ingås. Någon form av parkeringsbevis, bom eller liknande behöver införas för att 

parkeringsplatserna inte ska användas för exempelvis närboendes behov.   

Kommunens förvaltning saknar f.n. uppdrag att ingå avtal om avgiftsfri parkering vid 

centralstationen liksom tillköp av ny busslinje inom centralorten. Om sådant uppdrag 

lämnas till förvaltningen kan sannolikt bägge förslagen genomföras. 

Kent Andreasson (UP), Ingemar Samuelsson (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Jarmo 

Uusitalo (MP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-12-15 § 338 

Motion (UP) Grön hållbar busslinje, 2021-10-12. 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-10-13. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-24. 

Yrkanden 

Kent Andreasson (UP), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Jarmo Uusitalo (MP): I första 

hand återremittera ärendet för att höra ungdomsfullmäktige, i andra hand att bifalla 

motionen. 
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Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 
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Forts. § 2 
 

Ingemar Samuelsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera detsamma 

och finner kommunfullmäktige besluta att avgöra ärendet idag.  

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Följande omröstningsproposition godkänns. 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att återremittera ärendet. 

 

Omröstningsresultat 

Med 46 ja-röster mot 15 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige ska avgöra 

ärendet idag. 

 

 

Ja-röst Nej-röst 

Sture Svennberg (M) David Höglund Velasquez (V)  

Mikael Staxäng (M) Jaana Järvitalo (V) 

Roger Ekeroos (M) Kerstin Joelsson-Wallsby (V)  

Ingela Ruthner (M) Anya Wrigman (V) 

Fredrik Södersten (M) Jarmo Uusitalo (MP) 

David Bertilsson (M) Lars Eide Andersson (MP) 

Gösta Dahlberg (M) Ann-Marie Viblom (MP) 

Jens Borgland (M) Ann-Charlott Gustafsson (UP)  

Camilla Josefsson (M) Christer Hasslebäck (UP)  

Elving Andersson (C) Manal Keryo (UP) 

Camilla Johansson (C) Kenth Johansson (UP) 

Torsten Torstensson (-) Caroline Henriksson (UP) 

Marie Pettersson (C) Kent Andreasson (UP) 

Rolf Jonsson (L) Majvor Abdon (UP) 

Roger Johansson (L) Lars Olsson (UP) 

Maria Johansson (L)  

Monica Bang Lindberg (L)   

Christina Nilsson (KD)  

David Sahlsten (KD)   

Karin Johansson (KD)  

Jerker Lundin (KD)  

Anna Lena Heydar (S)  

Ingemar Samuelsson (S)   

Paula Berger (S)  

Stefan Skoglund (S)   

Annelie Högberg (S)  
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Forts. ja-röst  

Kenneth Engelbrektsson (S)  

Jan-Olof Andersson (S)  

Sonny Persson (S)  

Louise Åsenfors (S)  

Susanne Grönvall (S)  

Susanne Börjesson (S)  

Carina Åström (S)  

Tommy Strand (S)  

Margareta Wendel (S)  

Robert Wendel (S)  

Veronica Vendel (S)  

Martin Pettersson (SD)  

Rolf Carlson (SD)  

Anders Andersson (SD)  

Tommy Karlin (SD)  

Stefan Eliasson (SD)  

Andreas Svensson (SD)  

Krzysztof Swiniarski (SD)  

John Alexandersson (SD)  

Mattias Forseng (SD)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Forts. propositionsordning 
Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag mot Kent 

Andreassons (UP) yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 
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Forts. § 2 

Reservation 

Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

Vänsterpartiet yrkade bifall till motionen med följande motivering:  

I vår budget har vi med att kollektivtrafiken bör öka i Uddevalla. Vi har också haft en  

motion tidigare om pendeltrafik mellan våra tågstationer och centrum. Vi anser att  

Uddevalla kommun bör, i samråd med Västtrafik, se till att busslinje införs som ovan. 

 

Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

En sådan här Grön busslinje har stor betydelse för ungdomar och besökande.  

Majoritetspartierna C, S, M, L och SD, KD motsätter sig både motionen och att 

Ungdomsfullmäktige får den på remiss trots att frågan i mycket stor omfattning berör 

unga. Uddevallapartiet (UP) anser att Ungdomsfullmäktige borde vara en självklar 

remissinstans. 

 

Uddevalla kommun måste ha en väl fungerande kollektivtrafik som knyter samman Tåg- 

och busstationer gymnasieskolor Uddevallas nya kulturstråk och Rimnersområdet samt 

ger förutsättningar för resande. Ett idrottscenter är under framväxande och kommunen 

har ännu inte säkerställt hur trafikflödena skall vara. Det är viktigt att kommunen får 

igenom sina specificerade önskemål och inte bara lämna över till regionen och 

Västtrafik att lösa trafikfrågan. 

 

En busslinje som föreslagits skulle ge medborgarna möjlighet att bidra till ett grönare 

Uddevalla vilket helt ligger i linje med Uddevallapartiets program att bygga ett Green 

City". Det är hög tid att införa en busslinje som vi vet kommer att få många resenärer. 

 

Miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

Västtrafik kommer att ändra tågtrafiken på ett sådant sätt att tågen inte längre kommer 

att passera Östra station utan kommer att gå från Uddevalla Central till Trollhättan för 

att gå vidare till Göteborg.  

 

När detta händer kommer många hundra gymnasieelever att vara tvungna att ta sig 

från centralen i västra delen av centrum till gymnasieskolorna i östra delen av centrum. 

Detta innebär att det finns ett underlag för, och ett behov av, buss (eller tåg) mellan 

Centralen och Östra station.  

 

På samma sätt kommer det på sikt att finnas ett behov av att kunna ta sig med 

kollektivtrafik mellan centrum och Rimnersområdet Argumentet att det finns få boende 

kring Rimnersområdet innebär inte att det inte finns ett passagerarunderlag, utan vi ser 

Rimnersområdet som en kommande stor besökspunkt.  
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Forts. § 2 
Detta innebär att Uddevallapartiets motion lyfter två viktiga behov för kollektivtrafiken. 

Miljöpartiet skulle dock vilja modifiera att-satsen i syfte att Uddevalla kommun ska 

arbeta för att få Västtrafik att infoga dessa två behov i stadstrafiken, men väljer trots 

detta att yrka bifall till motionen för att understryka behovet av dessa linjer. 
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§ 3 Dnr KS 2021/00619 

Ändring av ungdomsfullmäktiges arbetsordning gällande 
ersättarnas roll samt mötestider 

Sammanfattning 

På demokratiberedningens sammanträde den 13 oktober 2021 diskuterades ersättarnas 

roll i ungdomsfullmäktige. En sak som lyftes var att ersättare endast arvoderas när de 

tjänstgör i stället för ordinarie ledamot. Det är en skillnad från kommunfullmäktige där 

ersättare arvoderas när de närvarar på sammanträden.  

Demokratiberedningen uttryckte att det är önskvärt att ungdomsfullmäktiges regler 

liknar de i kommunfullmäktige. Arvoderingen till ersättare ger också en signal om att 

ersättarnas roll är viktig och att engagemang uppmuntras hos alla invalda ungdomar i 

ungdomsfullmäktige.  Därför är förslaget till beslut att revidera § 9 Arvodering så att 

mötesarvode utgår till både ordinarie ledamöter och ersättare.  

Ungdomsfullmäktige har också lyft behovet att ha sina sammanträden efter skoltid för 

att minska risken att möten krockar med skolarbete. I nuvarande bestämmelse i 

arbetsordningen § 2 Tid och plats för sammanträdena står att vissa möten per termin ska 

förläggas under skoltid. I stället föreslås formuleringen: mötena ska i huvudsak läggas 

efter skoltid. Om möten av olika skäl behöver läggas under skoltid ska ledamöter inte få 

ogiltig frånvaro i skolan för sitt deltagande i ungdomsfullmäktige.    

I arbetsordningen har också en notering gjorts om att det i § 5 står kommunens 

ungdomssamordnare. Efter som tjänsten inte längre finns i kommunen föreslås ordet 

bytas ut mot kommunens samordnare för ungdomsfullmäktige. 

På sammanträdet den 10 november är demokratiberedningen överens om att godkänna 

förslaget till reviderad arbetsordning, med tillägget att byta ut ordet ”ska” mot 

”förutsätts” i formuleringen i § 2: ”(..)ledamöter och ersättare ska inte få ogiltig 

frånvaro i skolan (…)” 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-12-15 § 339 

Demokratiberedningens protokoll, 2021-11-10 § 47 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-01 

Ungdomsfullmäktiges arbetsordning med föreslagna ändringar 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att revidera ungdomsfullmäktiges arbetsordning §9 Arvodering, så att alla närvarande 

ersättare får arvode, 

att revidera stycket som följer: ”Arvodering utgår till alla närvarande ledamöter och 

ersättare. Ersättning till ledamöter och ersättare utgår enligt kommunens Riktlinjer  
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Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 
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Forts. § 3 

för ekonomisk ersättning för förtroendevalda och finansieras ur särskilt anslag i 

kommunfullmäktiges budget.”, 

att revidera §2 Tid och plats för sammanträden, 

att formuleringen i §2, tillsammans med den nyligen beslutade revideringen om att 

ungdomsfullmäktiges antal möten, blir:  

”Ungdomsfullmäktige sammanträder 6-8 gånger per mandatperiod (läsår). Mötena ska 

i huvudsak läggas efter skoltid. Möten kan dock av olika skäl behöva läggas på skoltid. 

Ledamöter och ersättare förutsätts då kunna delta utan att få ogiltig frånvaro från 

skolan.”, 

att i §5 Val av ledamöter och ersättare, byta ut ordet ungdomssamordnare till 

samordnare för ungdomsfullmäktige. 
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§ 4 Dnr KS 2020/00347 

Antagande av riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering av 
exploateringsprojekt 

Sammanfattning 

1 januari 2015 trädde en ändring i PBL (plan- och bygglagen) i kraft som innebär att 

kommuner som tecknar exploateringsavtal är skyldiga att anta riktlinjer för 

exploateringsavtal. Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan. 

Det reglerar ansvarsförhållanden mellan kommunen och byggherre/exploatör när 

marken är privatägd.  

Kommunen ska genom exploateringsavtalen bidra till en god bebyggd miljö i hela 

kommunen. Exploateringsavtalet hanterar frågor relaterade till genomförandet av en 

detaljplan. För att påbörja ett exploateringsprojekt krävs ett positivt förhandsbesked från 

kommunen. Detaljplaneprocessen och utarbetandet av exploateringsavtal är i hög grad 

sammankopplade. Godkännande av exploateringsavtal och antagande av detaljplan sker 

samordnat till berörd nämnd. Ett godkänt genomförandeavtal gällande VA ska också 

godkänts innan detaljplanen antas. Ett exploateringsavtal ska följas upp. Ansvaret för 

uppföljningen ansvarar kommunen för. Eftersom det handlar om långa processer bör det 

finnas tydliga rutiner för när uppföljning ska ske och hur uppföljningen ska gå till. När 

området är färdigbyggt och uppföljningen är slutförd har exploateringsavtalet fyllt sin 

funktion. Uddevalla kommun har antagit Riktlinjer för exploateringsavtal, KS 

2019/00786, vilka tydliggör hur avtal om exploatering ska utformas. Rådet för 

kommunalredovisning (RKR) har publicerat en vägledning för hur redovisningen av 

exploateringsprojekt ska hanteras. Utifrån RKRs rekommendationer har Uddevalla 

kommuns ekonomiavdelningen utfärdat Redovisningsregler för exploatering avseende 

Uddevalla kommun.  

Dessa riktlinjer syftar till att tydliggöra ansvar och ekonomisk hantering av 

exploateringsprojekt i Uddevalla kommun. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-12-15 § 340 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-18. 

Riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering av exploateringsprojekt i Uddevalla 

kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering av exploateringsprojekt. 
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§ 5 Dnr KS 2021/00341 

Antagande av nya riktlinjer för markanvisning samt 
upphävande av markanvisningspolicyn 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har reviderat kommunens markanvisningspolicy från 2013 

till nya riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna har anpassats till gällande lagstiftning 

(SFS 2014:899) och innehåller kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelse av 

markområden för bebyggande. Riktlinjerna beskriver även översiktligt grundläggande 

villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.  

Riktlinjerna vänder sig till exploatörer som kan ha intresse av att bygga och utveckla 

bostäder eller verksamheter på kommunens mark. Dokumentet har hållits kort och 

utelämnar medvetet kommunens interna processer i denna typ av ärenden. Ytterligare 

förklaringar kring markanvisning som metod samt riktlinjernas utformning framgår av 

ärendebeskrivningen.   

Riktlinjerna har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som beslutat att som svar på 

remissen hänvisa till samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter på de föreslagna 

riktlinjerna. Kommunledningskontoret har därefter reviderat dokumentet och föreslår nu 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjer för markanvisning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-12-15 § 341 

Riktlinjer för markanvisning, 2021-11-05. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-19. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2021-09-16. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar, 2021-08-20. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att upphäva kommunens markanvisningspolicy (KF 2013-10-09) och 

att anta riktlinjer för markanvisning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2020/00319 

Alkolås i kommunens fordon 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-27 att återremittera ett förslag från 

samhällsbyggnadsnämnden med betydelsen att kommunens verksamheter ska kunna 

välja mellan att installera alkolås i fordon och nyckelskåp med alkolås. I nuläget är det 

endast alkolås i bilar som tillåts enligt ett beslut i kommunfullmäktige år 2005. 

Återremissbeslutet innebar att samhällsbyggnadsnämnden skulle göra en fördjupad 

utredning av olika tekniska lösningar för alkolås samt att presentera för-och nackdelar 

för de olika lösningarna samt, att remittera ärendet om alkolås till socialnämnden för att 

inhämta synpunkter. 

Socialnämnden behandlade ärendet i november 2020. Socialnämndens samlade 

bedömning är att den förordar alkolås kopplat till varje bil, samt att nyckelskåp ersätts 

av mjukvara som hanteras via en mobilapp.  

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att nyckelskåp med alkolås är en lösning som 

för att löna sig ekonomiskt måste tillämpas för enheter som har många fordon. För 

tillfället tycks inte socialnämnden, som var den som förts väckte frågan, efterfråga 

lösningar med nyckelskåp. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår dock att alternativet 

nyckelskåp ska tillåtas för det fall någon verksamhet i framtiden efterfrågar det.  

De olika lösningarnas för- och nackdelar beskriv i de båda nämndernas beslutsunderlag. 

David Höglund Velasquez (V), Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S) och 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-12-15 § 342 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-24.  

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-11-11 § 449. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-24.  

Socialnämndens protokoll § 156 2020-11-18.  

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-11-26.  

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-05-27 § 157.  

Kommunfullmäktiges protokoll 2005-02-09 § 32  

Yrkanden 

David Höglund Velasquez (V): Avslag på användning av nyckelskåp för kommunens 

fordon.  

 

Ingemar Samuelsson (S) och Stefan Skoglund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 6 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot David Höglund 

Velasquez (V) yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens 

förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att både alternativ med alkolås i bilen samt nyckelskåp med alkolås ska kunna erbjudas 

inom kommunen utefter vilken efterfrågan och vilket behov som finns, 

att Uddevalla kommun vid inköp av fordon säkerställer att finns antingen nyckelskåp 

med alkolås där man blåser för att hämta samt lämna nyckel eller alkolås i fordon, 

att kommunen vid upphandling kräver att alla fordon som nyttjas för personbefordran, 

där kommunen är betalningsansvarig, ska ha alkolås eller nyckelskåp med alkolås där 

man blåser vid hämtning och lämning av nyckel.  

Reservation 

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



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 2021/00672 

Delårsrapport 2021-08-31 från Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning 

Fyrbodal kommunalförbund har inkommit med delårsrapport per 2021-08-31. Enligt 

förbundsordningen ska direktionen översända delårsrapporten till respektive 

medlemsfullmäktige för behandling. Förbundet anger att det sedan delårsrapporten 

föregående har år arbetat vidare med utveckling av dokumentet utifrån revisorernas 

granskningar och synpunkter. I förvaltningsberättelsen finns därmed ett avsnitt för 

måluppfyllelse för de strategiska målområdena i verksamhetsplanen. Vidare finns 

bilagan Uppföljning av aktivitetsplan för en mer detaljerad beskrivning av vilka 

aktiviteter förbundet har genomfört under perioden.  

 

Den ekonomiska rapporten för årets två första tertial visar ett överskott om 991 tkr 

vilket är en avvikelse mot budget med +80 l tkr jämfört med budgeterat helårsresultat på 

+190 tkr och en avvikelse med +864 tkr i förhållande till budget för perioden på +127 

tkr. Överskottet i delårets resultat härleds till basverksamheten där de främsta orsakerna 

är ej upparbetade personalkostnader och lägre rörliga administrativa kostnader främst på 

grund av pandemin. Prognosen för tredje tertialen är baserad på utfallet per den 31 

augusti 2021 och kända faktorer för kommande period och den löpande 

basverksamheten. Det beräknade resultatet för helåret är +998 tkr jämfört med 

budgeterat resultat på +190 tkr. Detta är en avvikelse mot budget med +808 tkr. 

Förbundets bedömning är att om inget oförutsett händer kommer prognosen att hålla.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-12-15 § 343 

Granskningsrapport över delårsrapporten 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-19.  

Direktionens Fyrbodals kommunalförbund protokoll 2021-10-28 § 85.  

Delårsrapport Fyrbodals kommunalförbund 2021-08-31.  

Aktivitetsplan 2021-08-31 (bilaga till delårsrapport). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna informationen. 
 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr KS 2021/00706 

Återföring av avsättning 

Sammanfattning 

År 2010 gjordes en avsättning i bokslutet för akuta åtgärder som behövde göras i 

hamnen. Syftet var att de företag som arrenderade mark av kommunen inte skulle lida 

någon skada och kunna fortsätta bedriva sin verksamhet i området. Vid tillfället som 

avsättningen gjordes var det en kaj som rasat och två andra kajer som kunde rasa när 

som helst. Det ansågs då vara akut och arbetet skulle påbörjas redan hösten 2011. 

Uppskattningen av vilka kostnader som var knutna till detta gjordes och var grunden till 

avsättningen. Avsättningen gjordes i bokslutet 2010 och uppgick till 37,6 mkr. I beslut 

KS/2013:339, gav kommunfullmäktige tekniska nämnden rätt att disponera medel ur 

avsättning. 2014 utökades avsättningen med 3,6 mkr som motsvarade 1,5 heltidstjänst i 

3 år för projektledningskostnad.  

När det gäller avsättningen som avser Exxon så gjordes en avsiktsförklaring mellan 

Exxon och Uddevalla kommun 2019 där parterna är överens om att vissa åtgärder 

behöver göras och om det är Exxon eller Uddevalla kommun ska stå för kostnaden. 

Exxon kommer bli kvar på platsen i ytterligare 20 år så skredsäkringen som behöver 

göras är av permanent karaktär och ska då aktiveras som en investering. Så den delen av 

avsättningen försvinner, eftersom man inte får göra avsättningar för framtida 

verksamhetskostnader. Det som är avsatt för rivning mm tas också bort eftersom det är 

en kostnad som härrör till anläggningstillgången. Området Bäve, rivning av magasinet 

är en kostnad som inte kan tas ifrån hamnavsättningen eftersom den posten inte var med 

i den ursprungliga avsättningen. Kommunen har inte några kända skadeståndsanspråk 

från företagen som nyttjar marken utan det som har skett är att Exxon fått en sänkt 

arrendeavgift. I övrigt så har vissa anpassningar skett för att företagen fortsatt ska kunna 

bedriva verksamhet på området. Hamnverksamheten är att betrakta som en del av den 

kommunala kompetensen och då är kommande utgifter att betrakta som kommunens 

egen verksamhet och för sådan kan aldrig en avsättning göras. Bedömningen här är att 

det är iordningsställande av mark som utgör en reinvestering och bör aktiveras som 

hamnanläggningar. Av avsättningen återstår per 2021-11-30 till 25,1 mkr. Under 2021 

har kommunen tagit upp en återföring av avsättningen som en jämförelsestörande post 

(intäkt) i resultatprognoser för helåret 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-12-15 § 344 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-03 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återföra resterande medel av avsättning till resultaträkningen för 2021. 
 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9 Dnr KS 2021/00425 

Byggnation av förskola i Råssbyn, enligt samverkansavtal med 
Hemsö AB, Forshälla-Strand 5:1, beslut om avrop 2 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnationer. Ett av projekten är nybyggnation av Råssbyns förskola. 

Skolan skall byggas i två plan med en BTA på ca 1500 kvm. Förskolan skall planeras 

till 8 avdelningar och 160 barn. Förskolan Ljungs-Hälles koncept skall kopieras till 

denna förskola i största möjliga mån. Uddevalla kommun kommer att hyra lokalerna.  

Projektet innefattas av Avrop 1 – förstudien, Avrop 2 innefattas av projektering interiört 

och exteriört, avtal för markförsäljning, hyreskontraktet samt program för 

genomförandet. Avrop 3 - genomförandefasen som innefattas av LOU upphandling av 

entreprenad, lantmäteriansökan, bygglovsansökan och byggnation. 

 Avrop 2 innebär att projektet går in i en ny fas, där projektering, utredningar och 

program för genomförande är en primär del. I denna fas värderas mark och byggrätt 

inför upprättande av avtal för markförsäljning. Hyreskontraktet upprättas inkl. bilagor 

om särskilda bestämmelser och gränsdragningslista som är ansvarsfördelningen mellan 

Hyresgäst och Hyresvärd. Projektgenomförandebilagan reglerar hur kommunen och 

Hemsö skall samarbeta under Fas 3. 

 

Tidplanen medger att  

 Markupplåtelseavtal och Hyreskontrakt beslutas under sommaren 2022. 

 LOU upphandling för totalentreprenad sker under årsskiftet 2022 / 2023 

 Byggstart 2023 mars.  

 Tillträdesdatum 2024 december  

 Invigning 2025 februari 

Projektbudget för programfasen innefattas av projektering exteriört och interiört med 

konsultstöd, utredningar, avtal med bilagor, underlag för upphandling, övriga kostnader 

samt 15 % oförutsedda utgifter. Budgetbelopp: 5 571 750 kr.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-12-15 § 350 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-23. 

Bilaga 1 Tidplan för projektet. 

Bilaga 2 Programbudget. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 9 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Avrop 2 i Hemsöprojekt: Råssbyns förskola, 

att godkänna Projektets tidplan, bilaga 1, 

att godkänna Projektbudget på 5 571 750 kr enligt bilaga 2, 

 

att Cecilia Friberg är kommunens ombud i detta projekt. 

 

Deltar ej i beslut 
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Sverigedemokraterna har av respekt för skattebetalarnas pengar krävt en 

konkurrensutsättning av denna upphandling med syfte att säkerställa marknadens bästa 

pris. Då så inte säkerställts väljer vi att inte medverka i detta beslut. 

 

 
 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KS 2020/00630 

Byggnation av skola Skäret, enligt samverkansavtal med 
Hemsö fastighets AB, beslut om avrop 2 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnationer. 

Ett av projekten är nybyggnation av Skärets skola. Nybyggnation av skola och 

idrottshall som är en fullmåttshall och kan delas i två delar. Skolan skall planeras till åk 

F-6 och 600 elever. Skolan skall använda samma koncept som nya Ljungskileskolans åk 

F-6 i största möjliga mån. Uddevalla kommun kommer att hyra lokalerna. 

Projektet innefattas av Avrop 1 – förstudien, Avrop 2 innefattas av projektering interiört 

och exteriört, avtal för markförsäljning, hyreskontraktet samt program för 

genomförandet. Avrop 3 - genomförandefasen som innefattas av LOU upphandling av 

entreprenad, lantmäteriansökan, bygglovsansökan och byggnation. 

Avrop 2 innebär att projektet går in i en ny fas, där projektering, utredningar och 

program för genomförande är en primär del. I denna fas värderas mark och byggrätt 

inför upprättande av avtal för markförsäljning. Hyreskontraktet upprättas inkl. bilagor 

om särskilda bestämmelser och gränsdragningslista som är ansvarsfördelningen mellan 

Hyresgäst och Hyresvärd. Projektgenomförandebilagan reglerar hur kommunen och 

Hemsö skall samarbeta under Fas 3. 

Tidplanen medger att  

 Markupplåtelseavtal och Hyreskontrakt beslutas 2022 sep-nov.  

 LOU upphandling för totalentreprenad sker 2023 jan-apr  

 Byggstart 2023 september 

 Tillträdesdatum 2025 juni  

 Invigning 2025 augusti 

Projektbudget för programfasen innefattas av projektering exteriört och interiört med 

konsultstöd, utredningar, avtal med bilagor, underlag för upphandling, övriga kostnader 

samt 15 % oförutsedda utgifter. Budgetbelopp: 9 894 000 kr. 

David Sahlsten (KD) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-12-15 § 351 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-23. 

Bilaga 1 Tidplan för projektet. 

Bilaga 2 Programbudget. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 10 

Yrkanden 

David Sahlsten (KD): återremittera ärendet för att utreda en alternativ placering. 

 

Christer Hasslebäck (UP): Återremittera ärendet för att utreda en alternativ placering 

samt för att höra ungdomsfullmäktige. 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera det och 

finner kommunfullmäktige besluta att avgöra ärendet idag. Ordföranden ställer därefter 

proposition på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige bifalla 

detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Avrop 2 i Hemsöprojekt: Skäret skolan, 

att godkänna Projektets tidplan, enligt bilaga 1, 

att godkänna Projektbudget på 9 894 000 kr enligt bilaga 2, 

att Cecilia Friberg är kommunens ombud i detta projekt. 

Deltar ej i beslut 
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Sverigedemokraterna har av respekt för skattebetalarnas pengar krävt en 

konkurrensutsättning av denna upphandling med syfte att säkerställa marknadens bästa 

pris. Då så inte säkerställts väljer vi att inte medverka i detta beslut. 

 

Reservation 
Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Uddevallapartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KS 2021/00751 

Avsägelse från Stig Olsson (C) gällande uppdragen som 
ledamot i kommunfullmäktige samt i stiftelserna Uddevallahem 
och Ljungskilehem 

Sammanfattning 

Stig Olsson (C) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdragen som 

ledamot i kommunfullmäktige och i bostadsstiftelserna Uddevallahem och 

Ljungskilehem.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Stig Olsson (C) 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C) nominerar Pernilla Hallberg (C) till ny ledamot i 

bostadsstiftelserna Uddevallahem och Ljungskilehem. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen, 

 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning, 

 

att välja Pernilla Hallberg (C) till ledamot i bostadsstiftelserna Uddevallahem och 

Ljungskilehem. 

 
 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr KS 2022/00001 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

 

 

2021/298 

Valdistriktsindelning i Uddevalla kommun fastställd av Länsstyrelsen 2021-12-01, att 

gälla från och med 2022-01-01  

 

2020/491  

Förslagsställaren har skickat ett medborgarförslag om att anlägga en skatepark på ytan 

mittemot bussplatsen Kyrkelyckan i Herrestad. Förslagsställaren menar att marken 

redan har en bra form för att åka skateboard samt att det finns många barn och unga i 

området. Att utveckla platser där medborgare kan träffas för att utöva fysisk aktivitet 

och gemensamma fritidsintressen ingår i kultur och fritidsnämndens långsiktiga 

strategiska arbete. Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen har kultur och 

fritidsförvaltningen ett uppdrag att se över och utveckla befintliga ytor för lågintensiv 

fysisk aktivitet. Kultur och fritidsnämnden beslutar att kultur och fritidsnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden har ett gemensamt ansvar att se över och utveckla befintliga 

platser för fysisk aktivitet. En översyn kommer att genomföras och som en del av denna 

ska dialoger med olika målgrupper ske. Översynen ska främst handla om att skapa en 

gemensam bild om nutida och framtida behov dvs platsers betydelse, roll och innehåll 

och hur vi kan tänka framåt. Det kan handla om möjligheten att åka skateboard, men 

också om mycket annat. Med detta anser kultur och fritidsnämnden medborgarförslaget 

besvarat. 

 

2021/52  

Jonas Blank har skickat ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym och en 

multi/aktivitetsyta i anslutning till en lekplats i Herrestad. Den tänkta ytan är idag en 

delvis inhägnad grusyta på allmän platsmark. Att utveckla platser där medborgare kan 

träffas för att utöva fysisk aktivitet och gemensamma fritidsintressen ingår i kultur och 

fritidsnämndens långsiktiga strategiska arbete. Tillsammans med 

samhällsbyggnadsförvaltningen har kultur och fritidsförvaltningen ett uppdrag att se 

över och utveckla befintliga ytor för lågintensiv fysisk aktivitet. Kultur och 

fritidsnämnden beslutar att kultur och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 

har ett gemensamt ansvar att se över och utveckla befintliga platser för fysisk aktivitet. 

En översyn kommer att genomföras och som en del av denna ska dialoger med olika 

målgrupper ske. Översynen ska främst handla om att skapa en gemensam bild om 

nutida och framtida behov dvs platsers betydelse, roll och innehåll och hur vi kan tänka 

framåt. Det kan handla om ett utegym och en multi/aktivitetsyta i anslutning till en 

lekplats i Herrestad, men också om mycket annat. Med detta anser kultur och 

fritidsnämnden medborgarförslaget besvarat. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 12 
 

2021/243 

Roberto Sölsnaes har skickat ett medborgarförslag om att anlägga en multiarena för 

fysisk aktivitet i kvarteret Barken. Förslagsställaren vill göra en öde plats till en mer 

aktiv plats och menar att kvarteret Barken av tradition är en plats för fysisk aktivitet. 

Kvarteret Barken ligger också i närheten av Bowlinghallen och Stenabhallen där det 

finns möjlighet till omklädning och fika. Att utveckla platser där medborgare kan träffas 

för att utöva fysisk aktivitet och gemensamma fritidsintressen ingår i kultur och 

fritidsnämndens långsiktiga strategiska arbete. Tillsammans med 

samhällsbyggnadsförvaltningen har kultur och fritidsförvaltningen ett uppdrag att se 

över och utveckla befintliga ytor för lågintensiv fysisk aktivitet. Kultur och 

fritidsnämnden beslutar att kultur och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 

har ett gemensamt ansvar att se över och utveckla befintliga platser för fysisk aktivitet. 

En översyn kommer att genomföras och som en del av denna ska dialoger med olika 

målgrupper ske. Översynen ska främst handla om att skapa en gemensam bild om 

nutida och framtida behov dvs platsers betydelse, roll och innehåll och hur vi kan tänka 

framåt. Det kan handla om möjligheter till fysisk aktivitet i kvarteret Barken, men också 

om mycket annat. Med detta anser kultur och fritidsnämnden medborgarförslaget 

besvarat. 

 

2021/696  

Beslut från Förvaltningsrätten angående överklagan av samverkan med Arwidsro 

Samhällsfastigheter AB avseende nytt medborgarhus, mål nr. 13925–21. 

Förvaltningsrätten skriver av målet.  

 

316425 

2021-12-07, Protokoll nr 5, Styrelsemöte Uddevalla Vatten AB inkl affärsplan 

 

316424 

2021-12-07, Protokoll nr 5, Styrelsemöte Västvatten AB inkl affärsplan 

 

2021/231 

Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag att då eleverna inte tillåts röka på 

skolgårdarna väljer de att stå i direkt anslutning till skolgården. Där finns inga 

askkoppar så rökarna slänger fimpar på marken. Eftersom skolgårdar enligt lag är en 

rökfri miljö kan vi inte sätta upp askkoppar på eller i närheten av skolgården, oavsett 

om det är grundskola eller gymnasium. Att sätta upp askkoppar är ett sätt att uppmana 

till rökning vilket kan vara vilseledande. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå 

medborgarförslaget. 

 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 12 
 

2021/516 

Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag en önskan om ett farthinder på 

Måltemyrsvägen, då det känns trafikfarligt när hon tillsammans med sina barn ska 

transportera sig mellan huset och parkeringen. Måltemyrsvägen är en enskild väg där 

fastighetsägaren, HSB BRF Äsperöd i Uddevalla, är väghållare. Uddevalla kommun kan 

därför inte genomföra några hastighetsdämpande åtgärder på denna gata, utan hänvisar  

därför till väghållaren. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget 

vara besvarat 

 

2021/545 

Förslagsställaren önskar att det införs genomfartsförbud på Västanvindsvägen, med 

anledning av höga hastigheter och försämrad boendemiljö till följd av trafiken. 

Västanvindsvägen är en av Uddevalla kommuns huvudgator och har ett trafikflöde på 

7150 fordon per dygn, enligt genomförd trafikmätning år 2020. Att stänga av en 

huvudgata med högt trafikflöde medför att vägnätet i intilliggande områden påverkas, i 

detta fall framför allt Lelångevägen, Fjällvägen, Kurverödsleden och i viss mån väg 44. 

Under hösten 2021 har Västanvindsvägen varit avstängd för motordriven fordonstrafik, 

förutom busstrafik, med hjälp av ett spårviddshinder. Det har medfört ökad trafik på 

framför allt Lelångevägen samt korsningar utefter Fjällvägen, vilket inneburit köer och 

framkomlighetsproblem på anslutande vägar. Även klagomål har inkommit samt olovlig 

körning förbi spårviddshindret, där gång- och cykelbanan använts av motordrivna 

fordon för att ta sig förbi hindret. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå 

medborgarförslaget. 

 

2021/320 

Förslagsställaren önskar två till fyra vägbulor/upphöjda övergångsställen längs med 

Västanvindsvägen. Kommunen är medvetna om att hastigheten och trafikvolymen är 

hög på Västanvindsvägen. Under juni 2020 genomfördes en trafikmätning på 

Västanvindsvägen, mellan Nordanvindsvägen och Sunnanvindsvägen. Uppmätt 

medelhastighet var då 51,3 km/h och årsmedeldygnstrafiken (ÅDT), var 7 150 fordon. I 

dagsläget finns totalt fyra övergångsställen på Västanvindsvägen, varav ett är upphöjt 

och ett är reglerat med trafiksignal. Det upphöjda övergångsstället anlades i samband 

med att busshållplats Unneröd på Västanvindsvägen byggdes under året. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

2021/507 

Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att anlägga en gång- och cykelbana 

utefter Skafterödsvägen i Ljungskile. Kommunen har med detta i befintlig planering. 

Första etappen kommer att vara mellan Rosenvägen och Konvaljvägen och är planerad 

att genomföras år 2023. Därefter kommer gång- och cykelbanan anläggas mellan 

Rosenvägen och upp till Åsvägen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse 

medborgarförslaget besvarat. 
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Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 12 
 

2020/765 

Ett medborgarförslag inkom 2020-12-15 om önskan att hyra en lokal för lokala 

hantverkare i syfte att lokala hantverkare skulle få hyra en bit av en vägg, för att få visa 

och sälja sina lokala producerade alster. Vidare beskriver förslagsställaren att det skulle 

vara ett sätt att visa fram kommunens lokala hantverkare och visa upp vårt vackra 

Uddevalla. Förslag ges på lokal i de gamla lokalerna på I17. Kommunen äger ej 

fastigheter på I17-området och har därför ej möjlighet att hyra ut lokal inom området. 

Förvaltningen har i dagsläget ingen lämplig lokal för ändamålet. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 

 

2020/98 

Karl Erik beskriver i sitt förslag, en önskan om att snygga till uteplatsen vid Linkärvens 

dagcenter på Södra Drottninggatan. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en 

bedömning på plats. Ytan utanför byggnaden används av verksamheten på Linkärvens 

Dagcenter och är inhägnad med staket och grind. En del av ytan används som parkering 

för verksamheten, den andra delen används som uteplats och är avdelad med stora 

blomurnor. Betongväggen är beväxt med klätterväxter och syns inte alls vid 

besökstillfället. Ut mot gatan är det uppsatt plank i trä som insynsskydd. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det i dagsläget inte behövs göras 

några ytterligare åtgärder eftersom verksamheten själva nyttjar ytan och till viss del 

sköter om den med hjälp av brukarna på dagcentret. Samhällsbyggnadsnämnden 

beslutar att avslå medborgarförslaget. 

 

2021/100 

Medborgarförslag från Ralph Steen om att återställa återvinningsstationen på Bleket. 

Tidigare fanns denna återvinningsstation i området där nu Blekets nya förskola 

Killingen byggs. På grund av byggnationen var återvinningsstationen tvungen att tas 

bort. Ansvarig tjänsteperson på förvaltningen fick tyvärr inte vetskap om överklagan 

innan återvinningsstationen togs bort. Tjänstepersonen kontaktade Förpacknings- och 

tidningsinsamling (FTI) med fråga om de kunde ställa tillbaka stationen då 

byggnationen blivit fördröjd. FTI gjorde bedömningen att stationen inte skulle ställas 

tillbaka eftersom den då skulle flyttas igen inom ett par månader. Förvaltningen gjorde 

då en översyn av platser i närheten av Bleket som direkt kunde ersätta den befintliga 

stationen. Tyvärr fanns då inget sådant markområde som krävs för placering av 

återvinningsstation. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget 

besvarat 

 

2021/442 

Förslagsställaren önskar att hela pensionärskollektivet ska få seniorbiljett från 65 års 

ålder i lokaltrafiken. Ett flertal andra kommuner i Västra Götaland har detta. En sådan 

förmån är bra ur miljöaspekt och med tanke på ekonomiska begränsningar i 

åldersgruppen.  Kommunen ställer sig positiv till det arbete som sker mellan regionen 

och kommunalförbundet om gemensamma riktlinjer för seniorkort 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 12 
 

Kommunens förvaltning har för närvarande inget uppdrag och inte heller några 

ekonomiska resurser för införande av seniorkort från 65 års ålder varför detta inte kan 

genomföras.  

Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till Västtrafiks och kommunernas arbete 

med riktlinjer för seniorkort anse medborgarförslaget besvarat. 

 

316821  

Protokoll fört vid extra bolagsstämma per capsulam i Uddevalla Vatten AB, 2021-12-22 

 

316907 

Styrelsemötesprotokoll från Mediapoolen AB 2021-12-21 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr KS 2021/00743 

Medborgarförslag från Ulf G Eriksson om seniorkort från 65-års 
ålder  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr KS 2021/00747 

Medborgarförslag om att åtgärda trafikfarlig utfart på 
Lagmansgatan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 
 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr KS 2021/00722 

Medborgarförslag från Mohamed Mohamed om alternativ 
förening för fotboll 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet. 
 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr KS 2022/00041 

Medborgarförslag från Ewa Bergqvist Boström om ett allmänt 
förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk 
utrustning inom Uddevalla kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till 

samhällsbyggnadsnämnden. 
 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 Dnr KS 2022/00055 

Interpellation från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) 
till Ingemar Samuelsson (S) om saknade underlag inför beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) har lämnat i en interpellation till 

kommunfullmäktiges ordförande ställt frågor om underlag för kommunfullmäktiges 

beslut om förvärv av fastigheten Anegrund 10. 

Yrkanden 

Ordförande Elving Andersson (C) föreslår att interpellationen ställs till 

kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S). 

Propositionsordningar 

Ordföranden stället proposition på sitt eget yrkande och finner kommunfullmäktige 

bifalla detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas, 

 

att interpellationen ska ställas till kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson 

(S). 

 
 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr KS 2022/00046 

Avsägelse från Åke Carnerö (KD) gällande uppdraget som 
ersättare i valnämnden 

Sammanfattning 

Åke Carnerö (KD) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som 

ersättare i valnämnden. Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Åke Carnerö (KD) 

Yrkanden 

Christina Nilsson (KD) nominerar Erik Johansson (KD) till ny ersättare i valnämnden. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet, 

 

att godkänna avsägelsen, 

 

att välja Erik Johansson (KD) till ersättare i valnämnden till och med 2022. 
 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr KS 2022/00047 

Avsägelse från Karin Johansson (KD) gällande uppdraget som 
ledamot i kultur och fritidsnämnden 

Sammanfattning 

Karin Johansson (KD) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget 

som ledamot i kultur och fritidsnämnden. Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Karin Johansson (KD) 

Yrkanden 

Christina Nilsson (KD) nominerar Jerker Lundin (KD) till ny ledamot i kultur och 

fritidsnämnden. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet, 

 

att godkänna avsägelsen, 

 

att välja Jerker Lundin (KD) ledamot i kultur och fritidsnämnden till och med 2022. 
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