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Justeringens plats och tid 2021-04-19 kl. 16:00 Paragrafer §§ 64-100  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Sebastian Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Elving Andersson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Louise Åsenfors  
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Christina Nilsson 

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunfullmäktige 2021-04-14 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2021-04-19 
Anslaget tas ner 2021-05-11 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14  
 

 
Sammanträde Kommunfullmäktige  
Plats och tid Teams/ Stadshuset, sammanträdesrum Hedegärde, kl.17:30-19:59 med 

ajournering kl. 18:45-19:00. 
  
Ledamöter Elving Andersson (C), Ordförande 

Roger Ekeroos (M), deltar på distans 

Ingela Ruthner (M), deltar på distans 

Niklas Moe (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 (C), deltar på distans 

Rolf Jonsson (L), deltar på distans 

Roger Johansson (L), deltar på distans 

Maria Johansson (L), deltar på distans 

Claes Dahlgren (L) § 65-100, deltar på distans 

Christina Nilsson (KD), 2:e vice ordförande 

David Sahlsten (KD), deltar på distans 

Karin Johansson (KD), deltar på distans 

Anna-Lena Heydar (S), deltar på distans 

Ingemar Samuelsson (S), deltar på distans 

Paula Berger (S), deltar på distans 

Stefan Skoglund (S), deltar på distans 

Annelie Högberg (S), deltar på distans 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kenneth Engelbrektsson (S), deltar på distans 

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 

Marie-Louise Ekberg (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 

Ilir Kastrati (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 Carlin (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 

Merja Henning (UP), deltar på distans 

Bjarne Rehnberg (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 

Jerker Lundin (KD), 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 

Henrik Sundström (M) för Mikael Staxäng (M), deltar på distans 

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

Monica Bang Lindberg (L) för Claes Dahlgren (L) § 64, deltar på distans 

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

Andreas Svensson (SD) för Marie-Louise Antonsson (SD), deltar på 

distans 

Anders Andersson (SD) för Marjut Laine (SD), deltar på distans 

  
Ersättare Katarina Torstensson (L), deltar på distans 

Anibal Rojas Jorquera (KD), deltar på distans 

Catharina Hernod (S), deltar på distans 
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2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Catarina Brorsson (S), deltar på distans 

Anna-Karin Palm (S) inkommer kl. 18:35, deltar på distans 

Per-Arne Andersson (S), deltar på distans 

Maria Nilsson (S), deltar på distans 

Lars-Olof Laxrot (V), deltar på distans 

Ole Borch (MP), deltar på distans 

Anders Andersson (SD), deltar på distans 

Dorota Hjoberg Carlsson (SD), deltar på distans 

Manal Keryo (UP), deltar på distans 

Joakim Persson (UP), deltar på distans 

Richard Bergström (UP), deltar på distans 

 
Övriga Carl-Johan Sernestrand, kommunrevisionens 2:e vice ordförande 

Tomas Amlöv, kommunrevisionens ordförande 

Peter Larsson, kommundirektör 

Kajsa Jansson, administratör  

Roger Abrahamsson, IT-utvecklare 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare  
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Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 64 Dnr KS 2020/00774  

Motion från Martin Pettersson (SD) och John Alexandersson 
(SD) om striktare regler för specialkost inom skolan 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD) och John Alexandersson (SD) har inkommit med motion om 

striktare regler för specialkost inom skolan innebärande att specialkost endast ska lagas 

till de elever som kan uppvisa läkarintyg, att vegetarisk kost ska erbjudas till matgäster 

som efterfrågar fläskkost och/eller ritualslaktat kött eller alternativ till blodmat samt att 

vegankost inte skall serveras. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden, 

barn- och utbildningsnämnden samt ungdomsfullmäktige som avlämnat remissvar.  

  

Samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt remissvar att nämnden i egenskap av utförare 

genom måltidsservice lagar den mat som barn- och utbildningsförvaltningen beställer 

varför beslut om vilken specifik mat som serveras inte ligger hos nämnden.  

  

Båda nämnder hänvisar till en verksamhetsövergripande arbetsgrupp som hanterar och 

planerar implementering av livsmedelsverkets ”Kost & Närings nationella 

rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola”. Målet 

med arbetsgruppen är att under 2021 få större klarhet i ansvarsfördelningen mellan 

barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen samt de frågor 

som berörs i Sverigedemokraternas motion.   

  

Ungdomsfullmäktige ställer sig inte bakom förslaget och motiverar detta bl.a. med att 

det är diskriminerande att inte ge elever med annan tro möjlighet att utöva sina 

religioner samt att det är viktigt att servera vegankost, då det finns elever som inte tål att 

äta kost som innehåller mejeriprodukter. 

 

Martin Pettersson (SD), Camilla Johansson (C), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Ann-

Charlott Gustafsson (UP), Bjarne Rehnberg (UP), Christer Hasslebäck (UP), Ilir 

Kastrati (V), Ingemar Samuelsson (S) och Torsten Torstensson (C) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-03-31 § 59 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-16. 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-02-18 § 21. 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-28. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-16 § 73. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-19. 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2020-12-15 § 34. 

Motion från Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD). 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 64 

 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): att specialkost endast skall lagas till de elever som kan uppvisa 

läkarintyg, att vegetarisk kost ska erbjudas till matgäster som efterfrågar fläskfri kost 

och/eller ritualslaktat kött eller alternativ till blodmat samt att vegankost som kräver 

goda kunskaper och användning av berikande livsmedel samt kosttillskott inte skall 

serveras. 

 

Camilla Johansson (C), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Ingemar Samuelsson (S): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Bjarne Rehnberg (UP): Bifall till Martin Petterssons (SD) yrkande. 

 

Christer Hasslebäck (UP): I första hand återremittera ärendet, i andra hand bifall till 

Martin Petterssons (SD) yrkande. 

Propositionsordningar 

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

finner kommunfullmäktige besluta att avgöra ärendet idag. 

 

Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag mot Martin 

Petterssons (SD) yrkande. Omröstning begärs. 

 

Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Martin Petterssons (SD) yrkande.  

 

Omröstningsresultat 

Med 38 ja-röster, 18 nej-röster och 5 ledamöter som avstår finner ordförande att 

kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag. 

 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Sture Svennberg (M) Roger Johansson (L) Torsten Torstensson (C) 

Henrik Sundström (M) Martin Pettersson (SD)  Christina Nilsson (KD) 

Roger Ekeroos (M) Rolf Carlsson (SD) David Sahlsten (KD)  

Fredrik Södersten (M) Andreas Svensson (SD) Karin Johansson (KD) 

Niklas Moe (M) Thommy Carlin (SD) Jerker Lundin (KD) 

Gösta Dahlberg (M) Stefan Eliasson (SD)  

Jens Borgland (M) Anders Andersson (SD)  

Camilla Josefsson (M) Krzysztof Swiniarski (SD)  

Rolf Jonsson (L) John Alexandersson (SD)  

Maria Johansson (L) Mattias Forseng (SD)  

Monica Bang Lindberg (L)  Ann-Charlott Gustafsson 

(UP) 

 

Anna-Lena Heydar (S) Christer Hasslebäck (UP)   
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  
att avslå motionen. 

Reservation 

Sverigedemokraternas och Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkanden. 

 

Forts. ja-röst Forts. nej-röst  

Ingemar Samuelsson (S) Merja Henning (UP)  

Paula Berger (S) Bjarne Rehnberg (UP)  

Stefan Skoglund (S) Caroline Henriksson (UP)  

Annelie Högberg (S) Kent Andreasson (UP)  

Kenneth Engelbrektsson 

(S) 

Majvor Abdon (UP)  

Jan-Olof Andersson (S) Lars Olsson (UP)  

Sonny Persson (S)   

Louise Åsenfors (S)   

Susanne Grönvall (S)   

Susanne Börjesson (S)   

Carina Åström (S)   

Tommy Strand (S)   

Marie-Louise Ekberg (S)   

Robert Wendel (S)   

Veronica Vendel (S)   

David Höglund Velasquez 

(V)  

  

Jaana Järvitalo (V)   

Kerstin Joelsson-Wallsby 

(V)  

  

Ilir Kastrati (V)   

Jarmo Uusitalo (MP)    

Lars Eide Andersson (MP)   

Ann-Marie Viblom (MP)   

   

   

   

   

   



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 65 Dnr KS 2021/00013  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte 
avgjorts den 28 februari 2021 

Sammanfattning 

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

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

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

detta anmälas till fullmäktige. 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska alla motioner som inte är 

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

 

I förteckningar daterade den 2021-02-28 redovisas samtliga motioner som ännu ej har 

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

ett år sedan i kommunfullmäktige.       

 

Av förteckningarna kan utläsas att det den 28 februari 2021 fanns 12 ej avgjorda 

motioner samt 5 ej avgjorda medborgarförslag som är äldre än 1 år.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-03-31 § 60  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01 

Förteckning över ej avgjorda motioner, 2021-02-28 

Förteckning över ej avgjorda medborgarförslag 2021-02-28 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna redovisningen. 
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Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 66 Dnr KS 2021/00181  

Årsredovisning 2020 Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret överlämnar härmed förslag till årsredovisning för 2020. 

Bokslut och årsredovisning har varit föremål för revisorernas granskning och 

yrkesrevisorernas (EY) granskningsrapport bifogas ärendet. 

  

Rapporten ’Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2020’ redovisas som bilaga 

avseende prioriterade områden, mått, uppdrag som givits utifrån aktuell flerårsplan och 

styrande dokument samt de uppdrag som avslutats under året. Bilagan samt nämndernas 

egna verksamhetsberättelser kommer att publiceras på kommunens hemsida 

uddevalla.se, under rubriken Kommun och politik/Kommunfakta/Ekonomi och 

budget/Årsredovisning. 

 

Ingemar Samuelsson (S) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-03-31 § 61  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-24 

Förslag till Årsredovisning 2020 

Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2020 

Yrkesrevisionens granskningsrapport av bokslut 2020-12-31 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S) och Christer Hasslebäck (UP): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att fastställa resultat- och balansräkning för kommunkoncernen och kommunen och i 

övrigt godkänna Årsredovisningen för 2020 samt 

  

att godkänna uppföljningen av kommunfullmäktiges styrkort för 2020. 
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Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 
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§ 67 Dnr KS 2021/00228  

Revisionsberättelse 2020 för Uddevalla kommun samt fråga om 
ansvarsfrihet för ledamöter i kommunstyrelsen, nämnder och 
beredningar  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges presidium har berett upprättad revisionsberättelse för 2020. 

Mot bakgrund av innehållet i revisionsberättelsen föreslår kommunfullmäktiges 

presidium att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnder och beredningar samt 

enskilda ledamöter i dessa organ.      

  

Kommunrevisionens 2:e vice ordförande Carl-Johan Sernestrand (L) föredrar 

revisionsberättelsen och redogör för revisionens roll och de granskningar som har 

bedrivits under föregående år. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse, 2021-04-06 

Revisionsberättelse för 2020 

Redogörelse för revisionen år 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att med hänvisning till revisionsberättelsen bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 

nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ. 

Jäv 
Berörda ledamöter och ersättare deltar inte i beslut om ansvarsfrihet som avser det egna 

uppdraget.   
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§ 68 Dnr KS 2021/00136  

Årsredovisning och revisionsberättelser 2020 för 
Räddningsförbundet mitt Bohuslän samt fråga om 
ansvarsfrihet för direktionen/styrelsen och ledamöter i 
densamma 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har översänt årsredovisning för 2020 med 

revisionsberättelser för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet för direktionen och 

de enskilda ledamöterna. 

  

Förbundet redovisar ett resultat om +1 349 tkr (2019: +1 117 tkr). Intäkterna uppgår 

totalt till 85 217 tkr (95 933tkr), vilket är 3 041 tkr lägre än budget. Kostnaderna uppgår 

totalt till 83 868 tkr (94 816 tkr) vilket är 4 315 tkr lägre än budget. Avvikelserna från 

budget är främst hänförbara till förbundets pensionsåtagande. 

För året uppnår förbundet de satta finansiella målen och merparten av de 

verksamhetsmässiga målen och förbundets sammanvägda bedömning är att förbundet 

uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. 

I revisionsberättelsen är revisorernas sammantagna bedömning ”att resultatet enligt 

årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 

fullmäktige uppställt”. 

  

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

direktionen/styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-03-31 § 63  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-25 

Revisionsberättelse 2020 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Revisorernas bedömning delår Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Revisionsrapport – Löpande granskning och bokslutsgranskning 2020 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Revisionsrapport-Grundläggande granskning 2020 Räddningstjänstförbundet Mitt 

Bohuslän 

Grundläggande granskning 2020 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse 

Räddningstjänstförbundets direktions protokoll 2021-02-11 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna årsredovisningen 2020 för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

  

att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja ansvarsfrihet för 

förbundsdirektionens ledamöter för den tid som revisionen omfattar. 
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Forts. § 68 
 

Jäv 
Kenneth Engelbrektsson (S), Jerker Lundin (KD) och Marie Pettersson (C) anmäler jäv 

och deltar inte i beslut och överläggningar i ärendet. 
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§ 69 Dnr KS 2021/00139  

Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om tidigarelägga 
investering för del av Skafterödsvägen fram till Hälle nya 
förskola 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med begäran om att tidigarelägga investering 

för del av väg till Hälle nya förskola.  

  

En detaljplan för ett nytt bostadsområde vid Skarsjövallen är under framtagande och det 

finns budgeterat investeringspengar för infartsväg och lokalgator för området om 56 

miljoner kronor under investeringsåren 2024-2030. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

behöver dock åtkomst till en del av dessa investeringsmedel redan under 2021 eftersom 

det är beslutat att påbörja byggnation av Hälle nya förskola. Vägen som går till 

förskolan kommer även bli en del av infarten till Skarsjöområdet. 

  

Kommunledningskontoret konstaterar att investeringstidplanen behöver justeras och 

årets avvikelse och konsekvenser rapporteras i uppföljningsrapporterna. Vidare behöver 

framtida ekonomiska konsekvenser hanteras i kommande budgetdialog och får arbetas 

in i flerårsplanen för 2022-2024.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-03-31 § 62  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-08. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-16 § 100. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-26. 
Karta över vägområde. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att tidigarelägga investering för del av Skafterödsvägen för att tillgodose Hälle nya 

förskola med väg. 
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§ 70 Dnr KS 2021/00145  

Antagande av detaljplan för Tjöstelsröd 1:1, bostadsområde vid 
Skarsjövallen 

Sammanfattning 

Området är tänkt att utgöra nästa stora utbyggnadsområde för bostäder i Ljungskile. Det 

har stöd i Ljungskile översiktsplan. 

  

Planförslaget beräknas innehålla 200–270 nya bostäder i form av styckebyggda småhus, 

gruppbyggda småhus samt två större tomter för ”samlad exploatering”. 

Bostäder med äganderätt, hyresrätt och bostadsrätt är möjligt. I ett kvarter medges, 

förutom bostäder, också förskola, skola och samlingslokaler. Om Ljungskiles 

lokalbusslinje förlängs kan den få en vändplats nära Skarsjövallen. 

Diskussioner har skett under lång tid med Länsstyrelsen om hänsyn till förekomsten av 

Större Vattensalamander, som har ett mycket starkt skydd lagskydd. 

Vid planens utställning hade Länsstyrelsen ingen erinran mot planens hantering av 

salamanderfrågan. Ansökan om biotopskyddsdispens samt anmälan om 

vattenverksamhet har godkänts av Länsstyrelsen. Strandskyddsdispens, för ett litet 

område där tillfartsvägen korsar Skälläckerödsbäcken, har beviljats av kommunens 

Jävsutskott. 

  

Programsamråd, plansamråd och utställning för granskning har skett. Några utredningar 

har därefter kompletterats och några revideringar har gjorts. På nämndmötet föreslogs 

ytterligare en revidering, nämligen att de tre högsta taknockshöjderna i SB-kvarteret ska 

höjas med vardera en meter. Detta godtogs av nämnden. De revideringar som har skett 

bedöms inte påverka någon sakägare negativt, varför godkännande från sakägare eller 

ny utställning inte erfordras. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer nu att 

detaljplanen är klar för antagande. Kommunledningskontoret rekommenderar 

Kommunstyrelsen att bifalla beslutet. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-03-31 § 64  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-09 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2021-02-16 37 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

Planbeskrivning, rev 2021-01-21  

Genomförandebeskrivning, rev 2021-01-21  

Tidplan, 2020-11-18  

Plankarta V, rev 2021-01-21  

Plankarta Ö, rev 2021-01-21  

Granskningsutlåtande, 2021-01-21  

Inkomna utställningsyttranden 1  

Inkomna utställningsyttranden 2 

Plansamrådsredogörelse 2019-12-18  

Programsamrådsredogörelse 2014-03-31  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 70 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna utlåtandet, 

 

att anta den reviderade detaljplanen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 71 Dnr KS 2021/00071  

Verksamhetsberättelse 2020 för demokratiberedningen 

Sammanfattning 

Demokratiberedningen är inrättat av kommunfullmäktige med uppgift att utveckla och 

samordna kommunens demokratiarbete samt ansvara för de kommunövergripande 

samrådsorganens (ungdomsfullmäktige, kommunala rådet för äldre och kommunala 

rådet för personer med funktionsnedsättning) genomförande och utveckling. 

Demokratiberedningen ansvarar för och utgör jury för Uddevalla kommuns 

demokratipris, samt att initiera demokratiprojekt.  

Enligt senaste revideringen av bestämmelserna (9 september 2020), så ska 

demokratiberedningen utökas från sju ledamöter till nio. Denna gäller fr.o.m. 2021. 

  

Beredningen har haft sju möten under året och behandlat sju beslutsärenden och 21 

informationer.  

2020 års demokratipris tilldelades Försvarsutbildarna Uddevalla Ungdom.  

Medverkan har fortsatt i SKR:s nätverk för medborgarbudget. 

Uddevalla kommun har under 2020 fått in 93 medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-03-31 § 66  

Demokratiberedningens protokoll, 2021-02-11 § 3 

Verksamhetsberättelse demokratiberedningen 2020, 2021-02-15, ny version  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-26 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2020. 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 72 Dnr KS 2021/00090  

Underlag till budgetdialog 2022-2024 för kommunfullmäktige, 
kommunens revisorer, överförmyndaren och vänortskommittén 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har i samråd med respektive verksamhetsområde tagit fram 

ett förslag till underlag inför budgetdialog 2022-2024. I underlaget framgår resultat 

2018-2020, budget och prognos för 2021, samt underlag inför kommande planperiod. 

  

Den budgetram som framgår av anvisningarna till budgetdialogen är i dagsläget 

oförändrad 2022-2024 för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, 

överförmyndaren och vänortskommittén. Då det inte finns utrymme för några ökade 

kommunbidrag får eventuella tillkommande eller ökade kostnader hanteras inom den 

totala budgetramen.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-03-31 § 67  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-09 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna underlaget till budgetdialog 2022-2024.      
  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 73 Dnr KS 2021/00109  

Upphävande av Riktlinjer för Hot och våld  

Sammanfattning 

Varje arbetsgivare ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om hot och våld i 

arbetsmiljön (AFS 1993:2) förebygga risker för att hot eller våld ska uppstå. Detta 

arbete ska bedrivas utifrån verksamhetens specifika risker.  

Särskilda rutiner skall finnas för säkerhetsarbetet och de skall vara kända av alla 

arbetstagare som kan bli berörda av riskerna. Varje verksamhet skall ha en rutin som 

bygger på en riskbedömning gjord för den specifika verksamheten.  

  

Riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun är ett styrande dokument som är tänkt 

att ge ett stöd när verksamheterna tar fram sina specifika rutiner. Ett sådant stöd bör 

kunna vara flexibelt utifrån omvärldens förändringar och organisationens behov. 

Arbetet med att förebygga hot och våld är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

som styrs av Riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö. 

  

Förslaget innebär att rådande riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun, Dnr: 

2015/322 antagna av kommunfullmäktige 11 maj 2016, § 106, upphävs. 

Riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö Dnr: KS 2020/00657 antagen 2020-12-09 § 288, 

kompletteras med verksamhetsspecifika rutiner för att förebygga hot och våld.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-03-31 § 68  

Personalutskottets protokoll, 2021-03-03 § 7 

Kommunledningens tjänsteskrivelse, 2021-02-17 

Riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö 

Riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att upphäva riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 74 Dnr KS 2021/00149  

Hyreskontrakt för förskola Hälle 2, enligt samverkansavtal med 
Hemsö fastighets AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är nybyggnation av förskola i Hälle, 

kallad Hälle 2. Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 1520 kvm i två 

plan, och är dimensionerad för 160 barn och 35 vuxna. 

  

Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen.  

I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 

ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 

till grund för hyresnivån, vilken idag inte är känd. 

  

Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen ska beräknas. Samtliga 

kostnader ska multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 

Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förutbestämd 

hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 

Hyrestrappan och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning för 

hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när 

entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 

och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 

  

Hyresperioden är 2023-06-01 - 2043-05-31, med en förlängning om 5 år, om inte avtalet 

sägs upp. Uppsägningstiden är 12 månader. 

  

Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, 

ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförandet. 

  

I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, 

skick och användning. Tillträdesdagen är planerad till 2023-06-01.  

Fastigheten taxeras som specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. 

Vill någon part omtaxera fastigheten ska detta samrådas mellan hyresvärd och 

hyresgäst. 

  

Projektgenomförandebilagan reglerar hur kommunen och Hemsö ska samarbeta under 

upphandlingen, projekteringen och byggnationen.  

Totalentreprenaden skall upphandlas enligt LOU, det är således kommunen som 

värderar inkomna anbud och ger tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet görs i nära 

samarbete med Hemsö.  

 

Rolf Jonsson (L), Henrik Sundström (M), Ingemar Samuelsson (S)  

och kommundirektör Peter Larsson yttrar sig i ärendet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 74 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-03-31 § 70  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-23. 

Hyreskontrakt. 

Hyreskontrakt bilaga 1, Särskilda bestämmelser. 

Hyreskontrakt bilaga 2, Ritningar. 

Hyreskontrakt bilaga 3 Gränsdragningslista. 

Hyreskontrakt bilaga 4 Gränsdragningslista SBA. 

Hyreskontrakt bilaga 5, Projektgenomförande – Nybyggnad. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 1-5, 

  

att Cecilia Friberg ersätter Anders Knutsson som kommunens ombud. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 75 Dnr KS 2021/00175  

Uddevalla City Business Improvement District, samverkan för 
gemensam utveckling av Uddevalla centrum  

Sammanfattning 

Ett utvecklingsarbete för att tillskapa ett mer handlingskraftigt utvecklingsarbete i 

Uddevalla centrumkärna, har pågått under ett par års tid. Arbetet har utmynnat i en 

samverkansplattform, Uddevalla City BIB- Business Improvement District. Deltagande 

aktörer i den ideella föreningen är Uddevalla kommun och fastighetsägare i 

stadskärnan.  
Föreningen skall arbeta för utveckling av platsen, det gemensamma rummet, samt 

att inspirera samverkansparterna till att öka attraktionskraften. Föreningen och dess 

medlemmar ska bidra till att Uddevalla centrumområde utvecklas till en modern 

stadskärna som är ren, säker och tryggt.  
Den fysiska ytan är idag koncentrerad kring nio fastighetskvarter i centrala Uddevalla. 

Ambitionen är att det skall kunna växa och inkludera fler centrala fastighetskvarter. 

Pilotarbetet bedöms nå bästa framgång genom att ytan och antal fastighetsägare blir mer 

hanterbart i uppbyggnadsfasen. Uddevalla City BID avser att anställa/engagera en BID- 

koordinator för genomförande av den gemensamt beslutade handlingsplanen. 
De stadgar som föreningen efter bildandet, vill anta, gör det möjligt för Uddevalla 

kommun att vara medlem i föreningen. Verksamhetsplanens arbete är också helt i linje 

med kommunens ambition att tillsammans med fastighetsägarna utveckla en attraktiv 

och levande stadskärna.  
  

Torsten Torstensson (C) och Elving Andersson (C) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-03-31 § 73 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-15 

Inbjudan till samverkan, 2021-03-15 

Verksamhetsplan 2021 Uddevalla BID, 2021-03-15 

Stadgar Uddevalla City BID, 2021-03-15 

Yrkanden 

Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S) och Christina Nilsson (KD): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag samt följande tillägg: att uppdra åt kommunstyrelsen att utse 

Uddevalla kommuns representanter i Uddevalla City BID "Business Improvement 

district" Ideell förenings styrelse. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med presidiets 

tilläggsyrkande och finner kommunfullmäktige bifalla det. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att ge kommunstyrelsen uppdrag teckna ett samverkansavtal Uddevalla City BID med 

fastighetsägare i stadskärnan,  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 75 
 

att uppdra åt kommunstyrelsen att utse Uddevalla kommuns representanter i Uddevalla 

City BID "Business Improvement district" Ideell förenings styrelse. 
  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 76 Dnr KS 2021/00194  

Utökade aktiviteter för unga under sommaren 2021 

Sammanfattning 

En planeringsgrupp inom kultur- och fritidsförvaltningen har efter samråd med 

kommundirektören initierat ett förslag om utökade aktiviteter för unga under sommaren 

2021.  

  

Förslaget motiveras av att den pågående pandemin har genererat en allt högre grad av 

social oro bland barn och unga. Bland annat på Dalaberg och Hovhult signalerar skolan 

att när föräldrar blir arbetslösa har barnen inte längre tillgång till fritidshemmen och 

därmed ingen plats att vara på efter skoltid. Öppen fritidsverksamhet har öppet enbart 

för aktiviteter med förbokade grupper och biblioteket har sina lokaler öppna enbart för 

korta besök. Effekterna av pandemin syntes redan förra sommaren och oron är att de ska 

bli än större denna sommar. En kraftsamling av kommunala verksamheter i samverkan 

med civilsamhället behöver göras för att kunna möta unga på fler platser och över så 

stor del av sommarlovet som möjligt. För detta behövs ett ekonomiskt stöd till den 

övergripande samordningen, platsansvariga, stöd till medverkande föreningar samt 

platsfaciliteter för de platser där det inte finns lokaler att tillgå.  

  

Kommunfullmäktige föreslås avsätta 435 tkr enligt framtagen budget med poster för 

övergripande samordning, platsansvar stöd till medverkande föreningar samt 

platsfaciliteter för de platser där det inte finns lokaler att tillgå. 

Medlen föreslås ges som ett utökat kommunbidrag till kultur- och fritidsnämnden. 

 

Annelie Högberg (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Jerker Lundin (KD)  

och Robert Wendel (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-03-31 § 74  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-17. 

Yrkanden 

Annelie Högberg (S), Robert Wendel (S) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige besluta 

  

att ge kultur- och fritidsnämnden utökat kommunbidrag om 435 tkr för utökade 

aktiviteter för unga under sommaren 2021, 

  

att det utökade kommunbidrag finansieras genom att årets resultat minskas med 

motsvarande belopp.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 77 Dnr KS 2021/00197  

Avsägelse från Karin Engdahl (S) gällande uppdraget som 
ledamot i samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 

Karin Engdahl (S) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som 

ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige har att behandla avsägelsen samt förrätta fyllnadsval.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2021-03-17 

Yrkanden 

Paula Berger (S) nominerar Susanne Grönvall (S) till ledamot i 

samhällsbyggnadsnämnden och som en följd av den nomineringen nomineras Tony 

Wall (S) till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Susanne Grönvall (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen, 

 

att välja Susanne Grönvall (S) till ledamot i samhällsbyggnadsnämnden till och med 

2022. 

 

att välja Tony Wall (S) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden till och med 2022. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 78 Dnr KS 2021/00223  

Avsägelse från Stefan Eliasson (SD) gällande uppdraget som 
ersättare i socialnämnden 

Sammanfattning 

Stefan Eliasson (SD) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget 

som ersättare i socialnämnden. Kommunfullmäktige har att behandla avsägelsen samt 

förrätta fyllnadsval.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2021-03-26 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) nominerar Leif Frisk (SD) till ny ersättare i socialnämnden. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen, 

 

att välja Leif Frisk (SD) till ersättare i socialnämnden till och med 2022. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 79 Dnr KS 2021/00186  

Avsägelse från Raymond Wälsjö (L) gällande uppdragen i 
socialnämnden och Uddevalla Vatten 

Sammanfattning 

Raymond Wälsjö (L) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdragen 

som ledamot i socialnämnden och Uddevalla Vatten AB. Kommunfullmäktige har att 

behandla avsägelsen samt förrätta fyllnadsval.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2021-03-12 

Yrkanden 

Rolf Jonsson (L) nominerar Katarina Torstensson (L) till ledamot i socialnämnden och 

som en följd av den nomineringen nomineras Christian Bohlin (L) till ny ersättare i 

socialnämnden efter Katarina Torstensson (L). 

 

Rolf Jonsson (L) informerar om att Liberalerna kommer återkomma på nästkommande 

sammanträde med en nominering till Uddevalla Vatten AB. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen, 

 

att välja Katarina Torstensson (L) till ledamot i socialnämnden till och med 2022, 

 

att välja Christian Bohlin (L) till ersättare i socialnämnden till och med 2022. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 80 Dnr KS 2021/00244  

Anmälan av revisionsrapport grundläggande granskning 2020 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har i sedvanlig ordning låtit utföra en grundläggande granskning 

av föregående års kommunala verksamhet. Granskningen har utmynnat i en 

granskningsrapport som har utgjort ett underlag för kommunens revisorers uttalande om 

ansvarsfrihet för ledamöterna i de kommunala organen. 

 

Revisorerna lämnar med anledning av granskningen två rekommendationer. 

 

Kommunstyrelsen rekommenderas att: 

Se över kommunstyrelsens rutiner för beredning av ärenden i syfte att säkerställa att 

väsentlig information kommer kommunfullmäktige till del inför beslut. 

 

Överförmyndaren rekommenderas att: 

Utarbeta en riskanalys till grund för internkontrollplan i syfte att stärka 

internkontrollarbetet. 

 

Granskningsrapporten anmäls hos kommunfullmäktige för kännedom. 

Överförmyndaren och kommunstyrelsen har att besvara de givna rekommendationerna 

senast den 25 juni 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-06 

Revisionsrapport grundläggande granskning 2020 

Följebrev till revisionsrapport om grundläggande granskning 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att notera informationen. 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 81 Dnr KS 2021/00001  

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

 

2020/289  

Joakim Hedlund har inkommit med ett medborgarförslag om utomhus padelbanor i 

Ljungskile. Samhällsbyggnadsförvaltningen driver en utredning kring att markanvisa 

kommunal mark för att få privata företag eller föreningar att bygga padelbanor utomhus. 

Banorna bör placeras så dem bidrar till stadsutvecklingen och stärka ytor som redan är 

avsatta för lek och rörelse. Kultur och fritidsförvaltningen helst ser att det lokala 

idrottslivet prioriteras vid sådan markupplåtelse. Kultur och fritidsnämnden beslutar att 

avslå medborgarförslaget med hänvisning till att samhällsbyggnadsförvaltningen utreder 

möjligheterna att markanvisa mark i kommunen för uppförande av padelbanor utomhus. 

 

2020/651  

Ett medborgarförslag från Cecilia Cinar har inkommit om att återuppbygga bryggan 

som tidigare gick längs Rödön. Gångbryggan avvecklades då skicket var uttjänt och 

bryggan ansågs osäker. Platsen är otillgänglig och en ny brygga behöver byggas från 

pråm, byggnationen är inget kultur- och fritidsförvaltningen klarar inom förvaltningen 

utan entreprenaden behöver, om den ska utföras köpas in. Beräknad kostnad för 

byggnationen är uppskattad till ca 600 000 kr. Medel för detta finns inte avsatt i budget 

för 2021. Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget då medel inte 

finns avsatta för byggnation av brygga längs Rödön i investeringsbudget för 2021. 

Kultur och fritidsnämnden inkluderar förslaget i budgetdialog för kommande år. 

 

2020/709 
Kristina Hamamieh Al Shaar inkom 12 november, 2020 med ett medborgarförslag om att 

anlägga en ny hundrastgård i Uddevalla Kommun. Detta eftersom den tidigare lades ner på 

grund av att Uddevallas nya brandstation ska byggas på området. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-02-16 om att anta en principiell bestämmelse 

att inga hundrastgårdar anläggs i kommunal regi. Förvaltningens förslag bygger på 

bestämmelsen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.  

 

2019/848  

Det har inkommit ett medborgarförslag om att genomföra en åtgärdsplan för att komma 

tillrätta med inlämnade tillbud på gator. Förslagsställaren skriver att denne inte fått gehör 

för sina synpunkter om att trafikljusanläggningen i korsningen Fjällvägen-Boxhultsvägen är 

felaktigt inställda. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att kommunens rutin för 

medborgarförslag respektive enhetens arbetsordning av andra inkomna ärenden hanteras på 

ett korrekt sätt. Förvaltningen förordar att nuvarande funktion på trafikljusanläggningen i 

korsningen väg2069/Lelångevägen behålls. Samhällsbyggnadsnämndens beslutar att avslå 

medborgarförslaget.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 81 
 

Dok. 311711  

Protokoll från Västvatten AB fört vid bolagsstämma 2021-03-19 per capsulam 

 

Dok. 311712  

Protokoll från Uddevalla Vatten AB fört vid bolagsstämma 2021-03-19 per capsulam  
 

2021/128 

Beslut från Länsstyrelsen om efterträdarval till kommunfullmäktige, ingen ny ersättare 

kunde utses 

 

2021/219  

Beslut från Polisen om förordnande av ordningsvakter enligt § 3 lagen om 

ordningsvakter (LOV) i Uddevalla centrum, gäller tidsperioden 2021-03-26—2024-03-

25  

 

2021/227 

Årsredovisning 2020 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

 

Kommunala rådet för äldres protokoll 2021-03-16 

 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättnings protokoll 2021-03-16  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 82 Dnr KS 2021/00169  

Medborgarförslag från Martina Lindberg om laddplatser för 
elbilar 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 83 Dnr KS 2021/00173  

Medborgarförslag från Sara Södergren om farthinder och 
vägbulor på Pilvägen i Ljungskile 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 84 Dnr KS 2021/00182  

Medborgarförslag från Kristoffer Rydholm om övergångställe 
vid korsningen Packhusgatan och Tjärhovsgatan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 85 Dnr KS 2021/00183  

Medborgarförslag från Kristoffer Rydholm om övergångställen 
vid korsningen Packhusgatan och Parkgatan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 86 Dnr KS 2021/00201  

Medborgarförslag om detaljplaneröversyn för ett hållbart 
samhälle 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 87 Dnr KS 2021/00211  

Medborgarförslag från Mia Stenman om förbättring i parken vid 
gamla badhuset 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 88 Dnr KS 2021/00215  

Medborgarförslag från Carl Bjernstrand om övergångsställe 
över Kurverödsleden  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 89 Dnr KS 2021/00226  

Medborgarförslag från Per-Göran Olofsson om fler 
parkeringsplatser för boende på Bleket 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 90 Dnr KS 2021/00231  

Medborgarförslag från Susanna Skymminge om att sätta upp 
askkoppar vid kommunala gymnasieskolor samt friskolor  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 91 Dnr KS 2021/00234  

Medborgarförslag från Lennart Laneby om att öka och förbättra 
tillgängligheten vid Ljungskile Kallbadhus och stranden  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kultur- och fritidsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 92 Dnr KS 2021/00237  

Medborgarförslag från Mikael Andersson om en discgolfbana 

Sammanfattning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kultur- och fritidsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 93 Dnr KS 2021/00243  

Medborgarförslag från Roberto Sölsnaes om att göra kvarteret 
Barken till en multiarena  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kultur- och fritidsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 94 Dnr KS 2021/00177  

Medborgarförslag (ungdomsförslag) om att ge ut matkort till 
elever som har distansundervisning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till barn- och utbildningsnämnden att besluta i ärendet. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 95 Dnr KS 2021/00246  

Medborgarförslag om att utnyttja allmänningen innan 
Blekevägen 49 till parkering 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 96 Dnr KS 2021/00247  

Medborgarförslag om att använda allmänningen innan 
Blekevägen 49 till parkering  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 97 Dnr KS 2021/00250  

Medborgarförslag från Annelie Almlöf om att sätta upp en 
återvinningscentral vid Sundsstrand 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 98 Dnr KS 2021/00256  

Motion från Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) 
om trygghets - och säkerhetsskapande åtgärder på Parkgatan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 99 Dnr KS 2021/00255  

Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om en 
effektivare hantering av plastgräsplanen i Ljungskile 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 100 Dnr KS 2021/00253  

Enkel fråga från Christer Hasslebäck (UP) till barn och 
utbildningsnämndens ordförande Roger Ekeroos (M) om 
förutsättningarna för byggande av ny skola på Skäret 

Sammanfattning 

Christer Hasslebäck (UP) har ställt en samling frågor till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande Roger Ekeroos (M) kopplat till barn- och 

utbildningsnämndens underlag inför planering av nya skolor i Uddevalla, bland annat på 

Skäret. 

 

Roger Ekeroos (M) besvarar frågorna under sammanträdet. 

 

Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig med anledning av Roger Ekeroos (M) svar. 
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