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Anslaget sätts upp 2021-11-15 
Anslaget tas ner 2021-12-07 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10  
 

 
Sammanträde Kommunfullmäktige  
Plats och tid Östraboteatern, kl.17:30-20:35 med ajournering 18:50-19:15 
  
Ledamöter Elving Andersson (C), Ordförande 

Mikael Staxäng (M) 

Roger Ekeroos (M) 

Niklas Moe (M) 

Gösta Dahlberg (M) 

Jens Borgland (M) 

Camilla Josefsson (M) 

Camilla Johansson (C) 

Torsten Torstensson (-) 

Stig Olsson (C) 

Rolf Jonsson (L) 

Roger Johansson (L) 

Maria Johansson (L) 

Christina Nilsson (KD), 2:e vice ordförande 

David Sahlsten (KD) fr.o.m. § 236 

Karin Johansson (KD) 

Anna-Lena Heydar (S) 

Ingemar Samuelsson (S) 

Paula Berger (S) 

Stefan Skoglund (S) 

Annelie Högberg (S) 

Kenneth Engelbrektsson (S) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Sonny Persson (S) 

Louise Åsenfors (S), 1:e vice ordförande 

Susanne Grönvall (S) t.o.m. § 237 

Susanne Börjesson (S)  

Carina Åström (S) 

Marie-Louise Ekberg (S) 

Robert Wendel (S) 

Tommy Strand (S) 

Veronica Vendel (S) 

David Höglund Velasquez (V) 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Lars Eide Andersson (MP) 

Ann-Marie Viblom (MP) 

Martin Pettersson (SD) 

Rolf Carlson (SD) 

Thommy Karlin (SD) 

Stefan Eliasson (SD) 

Marjut Laine (SD) 

Krzysztof Swiniarski (SD) 

John Alexandersson (SD) 

Mattias Forseng (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

Christer Hasslebäck (UP) 

Merja Henning (UP) 

Bjarne Rehnberg (UP) 

Caroline Henriksson (UP) 

Kent Andreasson (UP) 

Majvor Abdon (UP) 

Lars Olsson (UP) 

Jerker Lundin (KD) 

 
Tjänstgörande ersättare Sture Svennberg (M) för Carin Ramneskär (M) 

Henrik Sundström (M) för Ingela Ruthner (M) 

Swen Stålros (M) för Johanna Ramneskär (M) 

Monica Bang Lindberg (L) för Claes Dahlgren (L) 

Anibal Rojas Jorquera (KD) för David Sahlsten (KD) t.o.m. § 235 

Jan-Olof Andersson (S) för Cecilia Sandberg (S) 

Catharina Hernod (S) för Susanne Grönvall (S) fr.o.m. § 238 

Anya Wrigman (V) för Jaana Järvitalo (V) fr.o.m. § 237 

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

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

Anders Andersson (SD) för Stefan Eliasson (SD) 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

  
Ersättare Catarina Brorsson (S) 

Yngve Andersson (S) 

Per-Arne Andersson (S) 

Maria Nilsson (S) 

Ole Borch (MP) 

Dorota Hjoberg Carlsson (SD) 

Manal Keryo (UP) 

Joakim Persson (UP) 

Richard Bergström (UP) 

 
Övriga Carl-Johan Sernestrand (L), kommunrevisor   

Sebastian Johansson, kommunsekreterare  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 229 Dnr KS 2021/00176 

Medborgarförslag (ungdomsförslag) om att ändra 
arbetsordningen i ungdomsfullmäktige 

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktige har lagt fram ett ungdomsförslag om utöka antalet möten, från tre 

gånger per termin som är arbetsordningen idag. Anledningen är att de vill få mer gjort 

under en mandatperiod. På senaste ungdomsfullmäktige den 25 maj beslutade 

ledamöterna att ett möte i månaden är en bra mötesfrekvens, vilket också följer de andra 

politiska organen. 

 

Ungdomsfullmäktige byts ut varje höst och därför kan engagemanget och behov av 

möten variera beroende på grupp. För att göra bestämmelsen om antal möten mer 

flexibel kan arbetsordningen revideras till att ungdomsfullmäktige ska ha 6-8 möten per 

läsår (mandatperiod). Genom en sådan arbetsordning kan ungdomsfullmäktige lägga till 

möten vid behov, exempelvis under vårterminen då det i nuläget blir glest mellan 

mötena.  

Ledamöterna i ungdomsfullmäktige arvoderas för sin mötestid på samma sätt som 

förtroendevalda. Arvodekostnaderna har under våren varit ca. 4000 kr per sammanträde, 

med fem deltagande ledamöter. En ökning i antal möten (och antal ledamöter) innebär 

också en ökning av arvodeskostnaderna.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-10-27 § 264 

Demokratiberedningens protokoll, 2021-09-09 § 33 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-31 

Ungdomsförslag daterat 2021-03-08 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att revidera ungdomsfullmäktiges arbetsordning till att ungdomsfullmäktige ska ha 6-8 

möten per läsår (mandatperiod). 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 230 Dnr KS 2020/00556 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Merja Henning (UP) 
och Leif Dolonius (UP) om att bli pilotkommun för framtidens 
vårdstruktur  

Sammanfattning 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), Merja Henning (UP) och Leif Dolonius (UP) har 

inkommit med motion om att Uddevalla kommun ska bli pilotkommun för framtidens 

vård. 

Motionen har remitterats till socialnämnden som i sitt remissvar skriver att motionen 

lyfter en stor fråga där det kan vara svårt för en enskild kommun att ”äga” frågan. Ett 

pilotprojekt måste även stödjas av regionen och troligtvis även nationellt. 

Socialförvaltningen ställer sig positiv till att delta i ett framåtsyftande pilotarbete. 

Samverkan med regionen fungerar bra. Utmaningen för den kommunala hälso- och 

sjukvården är att ansvaret för brukaren/patienten är delat mellan region och kommun. 

Kommunen ansvarar för vården upp till sköterskenivå och regionen för läkarnivå. Detta 

har påpekats i den första delrapporten från Coronakommissionen. Regeringen har även 

tillsatt en utredning om en ny äldreomsorgslag där utredaren ska redovisa hur medicinsk 

kompetens kan säkerställas i kommunerna.  

En ny vårdstruktur måste fungera i alla regioner och alla kommuner. Både regioner och 

kommuner har stor variation i befolkningsunderlaget. Socialförvaltningen anser att det 

är klokt att avvakta dels Coronakommissionens slutrapport, dels utredningen om ny 

äldreomsorgslag. Rapporterna kommer februari 2022 samt juni 2022. Båda dessa 

rapporter kan ge vägledning om behovet av ny vårdstruktur i Sverige samt tankar om 

hur en ny vårdstruktur kan se ut.  

Socialnämnden föreslår att kommunen ska avvakta med att ansöka om att bli 

pilotkommun. 

 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) yttrar sig i ärendet 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-10-27 § 265 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-07. 

Socialnämndens protokoll 2021-06-15 § 101. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 26 maj 2021. 

Motion från Ann-Charlotte Hustafsson (UP) m.fl.  

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP): Bifall till motionen. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 230 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ann-Charlott 

Gustafssons (UP) yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens 

förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen. 

  

Reservation 

Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för Ann-Charlott 

Gustafssons (UP) yrkande.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 231 Dnr KS 2021/00522 

Förslag på nya vägnamn på Furuhall, Bokhallsvägen och 
Rönnhallsvägen 

Sammanfattning 

På området Furuhall vid Rotviksbro, med en detaljplan från 2012, ska två nya gator 

byggas ut. För övriga gator inom området beslutades vägnamn 2012-10-10.  

Namnberedningen föreslår gatunamnen Rönnhallsvägen och Bokhallsvägen. Samråd 

har skett med exploatören i området. Övriga gator i området heter bland annat 

Furuhallsvägen, Björkhallsvägen och Ekhallsvägen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-10-27 § 266 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-23. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-16 § 369. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-13.  

Karta med föreslagna vägnamn 2021-08-24. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa vägnamnen Rönnhallsvägen och Bokhallsvägen för de nya gatorna inom 

området Furuhall.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 232 Dnr KS 2021/00463 

Revidering av plan- och bygglovstaxa Uddevalla Kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag till revidering av plan- och 

bygglovstaxan för Uddevalla kommun. Plan- och bygglovstaxan förtydligas vad gäller 

ärenden som tas av kommunstyrelsen samt justeras i mindre omfattning i 

beloppshänseende för att bättre motsvara nedlagd arbetstid. Både höjningar och 

sänkningar förekommer. 

Förändringar av taxan ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-10-27 § 267 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-09 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-02  

Plan- och bygglovstaxa Uddevalla kommun 2021-08-02 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till ändringar av plan- och bygglovstaxan, 

att fastställa föreslagen plan- och bygglovstaxa att gälla från och med 2022-01-01, och 

tills vidare, intill dess att ny taxa beslutas. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 233 Dnr KS 2021/00137 

Revidering av avgifter för markupplåtelse på allmän plats inom 
Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om revidering av avgifter för 

markupplåtelser på allmän plats. De förändringar som föreslås är bland annat att 

foodtrucks särskiljs från mobila mindre anläggningar så som kaffemoped och 

korvvagnar och bildar två olika kategorier. Vidare höjs priset för upplåtelsen av 

foodtrucks till 2 500 kr/månad exklusive el. Det har också lagts till en kategori för 

mobilmast med teknikbod samt en kategori för upplåtelse av postlådesamlingar på 

allmän plats. 

 

Martin Pettersson (SD) och Jerker Lundin (KD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-10-27 § 268 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-26.  

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-16 § 364. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-30.  

Förslag till reviderade avgifter för markupplåtelse på allmän plats, 2021-11-02 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): att anta revidering av Avgifter för markupplåtelse på allmän 

plats inom Uddevalla kommun, med den förändringen att upplåtelse för så kallad 

foodtruck skall vara 5000 kronor per månad och plats exklusive kostnad för el, att gälla 

från 2022-01-01. 

 

Jerker Lundin (KD): Bifall till Martin Petterssons (SD) ändringsyrkande. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Martin Petterssons 

(SD) ändringsyrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta revideringen av Avgifter för markupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla 

kommun att gälla från och med 2022-01-01. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 233 

Reservation 

Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet 

med följande motivering. 

 

När kommunen skall ta betalt för markupplåtelse på allmän plats kan man inte rimligen 

göra skillnad på huruvida det serveras kokt korv med bröd eller kebabrulle.  

 

Kvadratmeterpriset bör vara densamma oberoende av om det handlar om en korvvagn 

eller en kebabvagn. Beslutsunderlaget redogör för att en så kallad foodtruck disponerar 

en 15 kvadratmeter stor yta, men då uppställning av såväl bord som stolar medges är 

den korrekta arealen närmare 30 kvadratmeter. Därmed bör kostnaden för upplåtelse 

av så kallad foodtruck mest rätteligen vara 5 000 kronor per månad och plats exklusive 

kostnad för el. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 234 Dnr KS 2021/00571 

Revidering av förbundsordning för samordningsförbundet Väst 
med anledning av upptagande av ny medlem, Melleruds 
kommun 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har inkommit med förslag om reviderad förbundsordning 

med anledning av att Melleruds kommun vill upptas i förbundet. Melleruds kommun 

ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg. Beslut har fattats om att upplösa 

förbundet vid årsskiftet. Vänersborgs kommun har ansökt om medlemskap i 

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp, medan Melleruds kommun 

har inkommit med ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst. Styrelsen för 

Samordningsförbundet Väst har haft extra insatt styrelsemöte den 7 oktober 2021 för att 

diskutera Melleruds kommuns ansökan till förbundet. Styrelsen för 

Samordningsförbundet Väst ställde sig enig bakom att Melleruds kommun beviljas 

medlemskap i förbundet. Ska Melleruds kommun ingå i Samordningsförbundet Väst 

from 2022-01-01 så behöver samtliga medlemmar ha beslutat om ny förbundsordning 

för förbundet senast den 30 november 2021. Förbundschef och presidiet för 

Samordningsförbundet Väst, fick i samarbete med representanter från Melleruds 

kommun i uppdrag att arbeta fram underlag till beslut. Samordningsförbundet Väst 

fortsätter i nuvarande form, behåller sitt namn och organisationsnummer men utvidgas 

med en kommun, Mellerud. Genom att det inte bildas något nytt förbund gäller alla 

beslut som Samordningsförbundet Väst har tagit tidigare även för Melleruds kommun. 

 

I samband med att Melleruds kommun skrivs in som medlem i förbundsordningens § 3 

föreslår förbundsdirektionen några andra ändringar, bl.a. ett nytt stycke om 

återbetalning av medlemsbidrag, samt några ändringar av mindre betydelse. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-10-27 § 269 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-14.  

Förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Väst.  

Befintlig förbundsordning för Samordningsförbundet Väst. 

Avsiktsförklaring till medlemmar i samordningsförbundet Väst.  

Beslut kommunfullmäktige Mellerud 2021-09-22.  

Ansökan från Melleruds kommun om att bli medlem i Samordningsförbundet Väst. 

Samordningsförbundet Väst, bidrag per part 2022.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna förslaget till förändrad förbundsordning.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 235 Dnr KS 2021/00534 

Verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022, 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till budget och verksamhetsplan för 

kommunfullmäktige, kommunens revisorer, vänortskommittén och överförmyndaren. 

Förslaget bygger på en preliminär budgetram för 2022 som uppgår till 12,1 mkr. I 

kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-12 framgår förslag till fördelning av 

budgetramen. Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med kommunallagen 

berett förslaget till budget för kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-10-27 § 270 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-12 

Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse kring budget för kommunens revisorer 

2022     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna denna verksamhetsplan och fastställa fördelningen av 

kommunfullmäktiges budgetram 2022. 

Deltar ej i beslut 
Kristdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Uddevallapartiets ledamöter 

avstår från att delta i beslutet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 236 Dnr KS 2021/00191 

Revidering av ÖK Idé, Överenskommelse om samverkan med 
den idéburna sektorn, uppdrag från kommunfullmäktige  

Sammanfattning 

ÖK Idé antogs av Kommunfullmäktige 2017-05-10. ÖK Idés grundläggande mål och 

syfte är att tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt 

demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla. Vid upprättandet av 

överenskommelsen togs beslut om att en utvärdering och revidering skulle göras efter 

tre år. Under hösten 2020 utvärderades ÖK Idé av externa utvärderare. Den 

partsgemensamma arbetsgruppen för ÖK Idé, med representation från både kommunens 

förvaltningar och idéburen sektor, har tillsammans arbetat fram en reviderad version av 

överenskommelsen ÖK Idé baserat på utvärderingens resultat. Versionen har justerats 

och förankrats i partsgemensamma möten och workshops. I processen har tyngdpunkten 

varit på det gemensamma innehållet och på förutsättningar för samverkan mellan 

kommunen och idéburen sektor.  

Utifrån resultatet i utvärderingen har textmassan minskats ner och nivån på åtaganden 

och innehåll har renodlats. Under denna process har det tillkommit ytterligare två 

underdokument med stark koppling till grunddokumentet ÖK Idé; en samverkansplan 

och en aktivitetsplan. Innehållet i dessa regleras av grunddokumentet ÖK Idé och 

arbetas fram av den partsgemensamma arbetsgruppen under ledning av styrgrupp. 

Grunddokumentet ÖK Idé är ett strategiskt dokument för kommunens samverkan med 

idéburen sektor och föreslås vara gällande till och med 2026.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-10-27 § 271 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2021-10-05 § 58 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-13. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-10. 

ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn i Uddevalla och 

Uddevalla kommun partsgemensamma arbetsgruppens förslag september 2021. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna revideringen av överenskommelsen och därmed kommunens ansvar och 

åtaganden som står beskrivna i den. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 237 Dnr KS 2021/00552 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten, Furuhall etapp 4, Svälte 1:178-1:190 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har genom beslut 2021-09-30 § 15 föreslagit att bilda ett nytt 

verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för området Furuhall etapp 4. 

Området består av 13 fastigheter.   

Ett antagandebeslut krävs enligt Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412).  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-10-27 § 272 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-13 

Uddevalla Vatten AB:s protokoll 2021-09-30 

Uddevalla Vattens tjänsteskrivelse, karta och fastighetsregister 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten och dagvatten enligt 

bifogad karta och förteckning för Furuhall etapp 4. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 238 Dnr KS 2021/00551 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten, Å-Lärkhöjden Å1:13, Å 1:22 och Å 1:27-1:46 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB föreslår genom beslut 2021-09 30 § 16 att anta ett 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Å-Lärkhöjden. Området är under 

exploatering och omfattar totalt 22 fastigheter, varav 20 är nya.  

Ett antagande av verksamhetsområdet krävs enligt lagen om Allmänna vattentjänster 

(2006:412) 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-10-27 § 273 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-13  

Uddevalla Vatten AB:s protokoll, 2021-09-30  

Västvattens tjänsteskrivelse, kartmaterial och fastighetsförteckning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och 

förteckning för Å-Lärkhöjden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 239 Dnr KS 2021/00493 

Vision för stadsutveckling kring Bäveån 

Sammanfattning 

Områdesplanen för Uddevalla centrum som antogs i kommunfullmäktige hösten 2016, 

utgjorde start för de stadsutvecklingsprojekt som påbörjades 2017 och 2020. 

Kunskapsläget har ökat allteftersom förståelsen av hur komplext det är att bygga en 

hållbar stad. Sammantaget har detta resulterat i ett behov att kunna se och förstå 

helheten och hur olika såväl tekniska som sociala aspekter hänger ihop och påverkar 

varandra.  

Visionen sträcker sig fram till 2050 och ska vara ett vägledande dokument för 

nuvarande och kommande generationer i planeringen och beslut av planprogram, 

detaljplaner och logistik. Syftet är att med ett mer framsynt förhållningssätt skapa en än 

mer attraktiv, trygg, tillgänglig och hållbar stad. 

Stadsutvecklingsområdet kring Bäveån sträcker sig från Västerbron i öster till 

Skeppsholmspiren i väster och från resecentrum i norr till Göteborgsvägen i söder. 

Utvecklingen sker till stor del på utfyllnadsområden som tidigare använts för allehanda 

industri- och hamnverksamhet. Förutsättningarna ger en rad utmaningar att bemästra, 

exempelvis låglänt samt skred- och sättningsbenägen mark med föroreningar från 

tidigare verksamheter, buller och risker från befintliga verksamheter och inte minst ett 

stort behov av klimatanpassning. 

En fortsatt stadsutveckling behöver en väl genomtänkt strategi som omfattar riktlinjer 

och målsättningar för utveckling av fysisk planering för bebyggelse, service, 

kommunikationer, infrastruktur och klimatanpassning. Uddevallas vision, 

översiktsplanens riktningar och områdesplanen för Bäveån syftar till att ge riktlinjer 

kring hur Uddevalla ska bli en plats som främjar det goda livet. Uddevalla ska ha ett 

livligt centrum och erbjuda attraktiva vattennära mötesplatser, relevant infrastruktur och 

tillgänglig kollektivtrafik. I Vision för Stadsutveckling kring Bäveån fördjupas visionen 

och områdesplanen. 

Visionen har arbetats fram genom en process som involverat både tjänstepersoner från 

kommunens olika förvaltningar och verksamheter och representanter för eller 

engagerade i Uddevallas föreningsliv, kulturliv, näringsliv, besöksnäring, unga och 

äldre.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-10-27 § 274 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-08. 

Vision för stadsutveckling kring Bäveån 2021-10-19 

 

 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 239 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa Vision för stadsutveckling kring Bäveån, 

att visionen ska vara vägledande för kommunens planering och utveckling av området, 

att avvikelser från visionen ska beslutas av kommunstyrelsen. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 240 Dnr KS 2021/00576 

Framtida inriktning för del av fastigheten Varvet 2, nuvarande 
stadshus 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i flerårsplan 2019-2021 givit kommunstyrelsen i uppdrag att 

starta en process för att flytta stadshuset till centrum och därvid se på möjligheterna att 

kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur. Kommundirektören har lett 

arbetet med flerårsplansuppdraget vilket resulterat i att en översiktlig idéstudie gjorts 

samt att en förstudie genomförs. 

I samband med förstudiens slutskede togs ett förslag till avtal fram om samverkan 

mellan Arwidsro Samhällsfastigheter AB och Uddevalla kommun avseende 

projektering och uppförande av nytt stadshus i Uddevalla som kommunen sedan avser 

teckna ett långsiktigt hyreskontrakt för. Avtalet behandlas i annat ärende. Med 

anledning av detta har det framförts önskemål och behov av förtydligande kring 

långsiktig användning och inriktning för nuvarande stadshus (del av fastighet Varvet 2). 

Kommunledningskontoret har tagit fram tre alternativa inriktningar för arbetet med 

nuvarande stadshus: 

1. Avyttring av fastigheten genom försäljning utan krav på framtida användning 

2. Anvisning av fastigheten gentemot uppsatta kriterier (markanvisning) 

3. Alternativ användning av fastigheten i kommunal regi 

Kommunledningskontoret förordar alternativ två då detta ger bäst möjligheter att styra 

den framtida användningen av fastigheten så att den stämmer överens med 

målsättningarna för stadsutvecklingen i Uddevalla. Kommunstyrelsen föreslås ges 

regelbunden avrapportering av arbetets framskridande. 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-10-27 § 275 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-13. 

Karta över fastigheten Varvet 2 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): ändring av kommunstyrelsens förslag genom att i första hand 

läggs till. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 240 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ingemar Samuelssons 

(S) ändringsyrkande och finner kommunfullmäktige bifalla ändringsyrkandet.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att under förutsättning att avtal tecknas om nytt stadshus i centrum ska för nuvarande 

stadshus inriktningen i första hand vara anvisning av fastigheten gentemot uppsatta 

kriterier (markanvisning). 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 241 Dnr KS 2021/00475 

Avtal om samverkan mellan Arwidsro Samhällsfastigheter AB 
och Uddevalla kommun avseende projektering och uppförande 
av nytt kommunhus/medborgarhus i Uddevalla  

Sammanfattning 

Med bakgrund i kommunfullmäktiges flerårsplansuppdrag 2019-2021 till 

kommunstyrelsen att starta en process för att flytta stadshuset till centrum och därvid se 

på möjligheterna att kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur beslutade 

kommunstyrelsen i februari 2021 att uppdra åt kommundirektören att genomföra 

förstudie om nytt stadshus samt att teckna ett projektledningsavtal för förstudien med 

Arwidsro Samhällsfastigheter AB. Beroende på vad som framkommer i förstudien 

skulle sedan parterna avgöra om samarbetet ska fortsätta.   

Förstudien, som redovisades för förtroendevalda 2021-10-11, innehåller 

omvärldsbevakning och behovsanalys, platsens förutsättningar, samverkan med övrig 

stadsutveckling, målbildsformulering och fokusområden, hållbarhet, kalkylering, 

miljöpåverkan, gestaltning och utformning av byggnad samt målsättningar och fortsatt 

process.  

Utifrån förstudien föreslås innehållet i den nya byggnaden, förutom kommunal 

administration och ledning, även vara bibliotek, kulturskola, flexibel samlingssal, 

café/restaurang samt kontaktcenter. Benämningen av projektet kommer därför 

fortsättningsvis vara kommunhus/medborgarhus. 

Förstudien visar att platsen, Pipfabriken 13, är lämplig för etablering. Utifrån vad som 

framkommit i förstudien och erfarenheterna av samarbetet med Arwidsro föreslås att 

kommunen går vidare i ett samverkansavtal i syfte att Arwidsro tillsammans med 

kommunen låter uppföra ett nytt kommunhus/medborgarhus som motsvarar 

kommunens behov och som kommunen sedan avser teckna ett långsiktigt hyreskontrakt 

för. Enligt en preliminär tidplan kan inflyttning ske år 2026. 

Avtalet är uppbyggd kring olika faser. Efter den nu pågående förstudiefasen tas 

ställning till ingående av en initial programfas där bl.a. detaljplanearbete påbörjas. 

Därefter kommer programfas, planeringsfas, genomförandefas samt färdigställande. 

Inför varje fas ska särskilt beslut fattas, baserat på en utvärdering av målen i föregående 

fas. Kommunstyrelsen föreslås besluta om ingående av samtliga faser utom 

planeringsfas som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunfullmäktige ska också 

fatta beslut om hyresavtal. Om någon part önskar avbryta projektet vid någon tidpunkt 

görs det enligt en i avtalet reglerad modell för kostnadsfördelning. En förköpsklausul 

finns i avtalet. 

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

Velasquez (V), David Sahlsten (KD), John Alexandersson (SD), Camilla Johansson (C), 

Carina Åström (S),  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 241 
 

Christer Hasslebäck (UP), Stig Olsson (C), Torsten Torstensson (-), Annelie Högberg 

(S), Monica Bang Lindberg (L) och Gösta Dahlberg (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-10-27 § 276 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-18. 

Avtal om samverkan mellan Arwidsro Samhällsfastigheter AB och Uddevalla kommun 

avseende projektering och uppförande av nytt stadshus i Uddevalla. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-24 § 48.  

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S), Carina Åström (S), Camilla Johansson (C), Annelie Högberg 

(S), Gösta Dahlberg (M) och Monica Bang Lindberg (L): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Martin Pettersson (SD): I första hand återremiss för att beslutet ska föregås av en 

folkomröstning med stöd i 5 kap. § 36 kommunallagen (2017:725), i andra hand avslag 

på kommunstyrelsens förslag. 

 

David Sahlsten (KD), John Alexandersson (SD), Jerker Lundin (KD): Bifall till Martin 

Petterssons (SD) yrkanden. 

 

Stig Olsson (C): Avslag på andra beslutssatsen och att den tredje beslutssatsen i 

kommunstyrelsens förslag ska ändras till: att kommunfullmäktige ska fatta beslut om 

planeringsfas, initial programfas, programfas, genomförandefas och färdigställande 

samt ingående av hyresavtal. 

 

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till Stig Olssons (C) yrkande 

 

Torsten Torstensson (-): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordningar 

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

enlighet med Martin Petterssons (SD) yrkande och finner kommunstyrelsen besluta att 

avgöra ärendet idag.  

 

Omröstning begärs.  

Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att återremittera det enligt Martin Petterssons (SD) yrkande. 

  

Omröstningsresultat 

Med 47 ja-röster mot 14 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige har 

beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Ja röst Nej-röst 

Sture Svennberg (M) Torsten Torstensson (-) 

Mikael Staxäng (M) Christina Nilsson (KD) 

Roger Ekeroos (M) David Sahlsten (KD)  

Henrik Sundström (M) Karin Johansson (KD) 

Swen Stålros (M) Jerker Lundin (KD) 

Niklas Moe (M) Martin Pettersson (SD) 

Gösta Dahlberg (M) Rolf Carlson (SD) 

Jens Borgland (M) Andreas Svensson (SD) 

Camilla Josefsson (M) Anders Andersson (SD) 

Elving Andersson (C) Thommy Karlin (SD) 

Camilla Johansson (C)  Marjut Laine (SD) 

Stig Olsson (C) Krzysztof Swiniarski (SD) 

Rolf Jonsson (L) John Alexandersson (SD) 

Roger Johansson (L) Mattias Forseng (SD) 

Maria Johansson (L)  

Monica Bang Lindberg (L)   

Anna Lena Heydar (S)  

Ingemar Samuelsson (S)   

Paula Berger (S)  

Stefan Skoglund (S)   

Annelie Högberg (S)  

Kenneth Engelbrektsson (S)  

Jan-Olof Andersson (S)  

Sonny Persson (S)  

Louise Åsenfors (S)  

Catarina Hernod (S)  

Susanne Börjesson (S)  

Carina Åström (S)  

Tommy Strand (S)  

Marie-Louise Ekberg (S)  

Robert Wendel (S)  

Veronica Vendel (S)  

David Höglund Velasquez (V)   

Anya Wrigman (V)  

Kerstin Joelsson-Wallsby (V)   

Lars-Olof Laxrot (V)  

Jarmo Uusitalo (MP)  

Lars Eide Andersson (MP)  

Ann-Marie Viblom (MP)  

Ann-Charlott Gustafsson (UP)   

Christer Hasslebäck (UP)   

Merja Henning (UP)  

Bjarne Rehnberg (UP)  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. ja-röst 
Caroline Henriksson (UP)  

Kent Andreasson (UP)  

Majvor Abdon (UP)  

Lars Olsson (UP)  

 

 

Forts. propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens första beslutssats och finner 

kommunstyrelsen bifalla densamma. Därefter ställer ordförande proposition på den 

andra beslutssatsen mot avslag och finner kommunfullmäktige bifalla 

kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer därefter proposition på den tredje 

beslutssatsen mot Stig Olssons (C) ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Slutligen ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslag och 

finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för avslag till kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstningsresultat 
Med 39 ja-röster, 14 nej-röster och 8 ledamöter som avstår finner ordförande att 

kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag. 

 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Sture Svennberg (M) Torsten Torstensson (-) Ann-Charlott Gustafsson 

(UP)  

Mikael Staxäng (M) Christina Nilsson (KD) Christer Hasslebäck (UP)  

Roger Ekeroos (M) David Sahlsten (KD)  Merja Henning (UP) 

Henrik Sundström (M) Karin Johansson (KD) Bjarne Rehnberg (UP) 

Swen Stålros (M) Jerker Lundin (KD) Caroline Henriksson (UP) 

Niklas Moe (M) Martin Pettersson (SD) Kent Andreasson (UP) 

Gösta Dahlberg (M) Rolf Carlson (SD) Majvor Abdon (UP) 

Jens Borgland (M) Andreas Svensson (SD) Lars Olsson (UP) 

Camilla Josefsson (M) Anders Andersson (SD)  

Elving Andersson (C) Thommy Karlin (SD)  

Camilla Johansson (C)  Marjut Laine (SD)  

Stig Olsson (C) Krzysztof Swiniarski (SD)  

Rolf Jonsson (L) John Alexandersson (SD)  

Roger Johansson (L) Mattias Forseng (SD)  

Maria Johansson (L)   

Monica Bang Lindberg (L)    

Anna Lena Heydar (S)   



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. Ja-röst Nej-röst Avstår 
Ingemar Samuelsson (S)    

Paula Berger (S)   

Stefan Skoglund (S)    

Annelie Högberg (S)   

Kenneth Engelbrektsson 

(S) 

  

Jan-Olof Andersson (S)   

Sonny Persson (S)   

Louise Åsenfors (S)   

Catarina Hernod (S)   

Susanne Börjesson (S)   

Carina Åström (S)   

Tommy Strand (S)   

Marie-Louise Ekberg (S)   

Robert Wendel (S)   

Veronica Vendel (S)   

David Höglund Velasquez 

(V)  

  

Anya Wrigman (V)   

Kerstin Joelsson-Wallsby 

(V)  

  

Lars-Olof Laxrot (V)   

Jarmo Uusitalo (MP)   

Lars Eide Andersson (MP)   

Ann-Marie Viblom (MP)   

 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ingå samverkansavtal med Arwidsro AB avseende projektering och uppförande av 

nytt stadshus (kommunhus/medborgarhus) i Uddevalla enligt upprättat förslag, 

 

att delegera åt kommunstyrelsen att fatta beslut om faserna initial programfas, 

programfas, genomförandefas och färdigställande i enlighet med samverkansavtalet,  

att kommunfullmäktige ska fatta beslut om planeringsfas samt ingående av hyresavtal. 

 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 241 

Protokollsanteckning 

David Höglund Velasquez (V) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

En viss oro för viss verksamheter som ska vara där. Vänsterpartiet ser ett stort behov av 

nytt stadshus och ställer sig inte negativ till detta medborgarhus med utveckling av 

centrum. Frågan är likt tidigare frågor i kommunfullmäktige mycket komplex och det är 

många frågetecken som måste redas ut innan det här projektet är i hamn. Därför vill vi 

i nuläget lyfta ett antal punkter att ta med sig i den framtida hanteringen av ärendet.   

  

1. Vår grundsyn är att kommunen skall äga sina fastigheter  

2. Det är viktigt att medborgarhuset blir tillgängligt för alla i kommunen. Kommer 

föreningslivet ha rimliga kostnader att begagna sig av den nya kulturskolan för möten, 

konserter och andra kulturevenemang?  

3. Vilka kommunala verksamheter skall inhysas i medborgarhuset? Alla verksamheter 

är kanske inte lämpliga att ha samlade på samma plats. 

 

Jarmo Uusitalo (MP) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Miljöpartiet är positivt till projektet, men vill redan nu i början av denna process 

markera vår ståndpunkt i ett par för oss viktiga frågor:  

 

• Miljöpartiet anser att ett nytt kommunhus/medborgarhus skall ägas av 

kommunen.  

• Miljöpartiet anser att det är viktigt att eventuella framtida förändrade/ökade 

lokalkostnader för biblioteket och kulturskolan inte medför minskningar i 

verksamheternas omfattning, i klartext – ökade hyror skall inte betalas med 

färre böcker eller färre musiktimmar. 

 

Reservation 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

Vi som läser lokaltidningen har under längre tid kunnat följa kommuninvånarnas 

reaktion på förslaget om att hyra ett centralt beläget stadshus, till en i dagsläget okänd 

hyreskostnad, av ett företag som man väljer att inte konkurrensutsätta. 

  

Många ställer sig frågan huruvida detta är en riktigt prioriteringen av våra 

gemensamma skattemedel, i synnerhet då konkurrensen utgörs av de kommunala 

kärnuppgifterna i form av skola, omsorg med mera.  

  

Sverigedemokraterna anser inte att detta är en rimlig prioritering av våra gemensamma 

skattemedel. Blåkulla tarvar, precis som alla andra byggnader, underhåll. Men att bli 

hyresgäst i ett miljardkomplex, istället för att äga och underhålla vår egen fastighet, är 

inget seriöst hanterande av skattebetalarnas egendom och skattebetalarnas pengar.  

  

Skall den här typen av stora affär genomföras, med det här upplägget, vore det rimligt 

att skattebetalarna fått säga sitt genom en folkomröstning i sakfrågan.    



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts, § 241 
 

Sverigedemokraterna vill därför i första hand återremittera ärendet till 

kommunstyrelsen för att komplettera beredningen av ärendet med resultatet av en 

folkomröstning som förrättas stöd i 5 kap. § 36 kommunallagen (2017:725). I andra 

hand vill vi att förslaget i handlingarna skall avslås. 

 

Oberoende av utfall i en sådan folkomröstning lovar Sverigedemokraterna att följa 

folkets vilja.  

 

 
Kristdemokraternas ledamöter samt Torsten Torstensson (-) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för egna yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 242 Dnr KS 2021/00158 

Införande av markplan samt ändrat ansvar för köp och 
försäljning av mark, revidering av reglementen 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-09 att uppdra åt kommundirektören att utreda 

ansvarsmässiga och organisatoriska förändringar som förtydligar kommunens förvärv 

och försäljning av mark. 

Under hösten 2020 genomförde företaget Nordic Real Estate Management (NOREM) 

på kommundirektörens uppdrag en utredning som redovisas i rapporten ansvarsmässiga 

och organisatoriska principer avseende förvärv och försäljning av mark i Uddevalla 

kommun. 

Utredningen visar på ett antal huvudsakliga punkter som identifierats som 

fokusområden, bl.a. att det saknas en helhetsbild (plan) över kommunens långsiktiga 

markbehov och klarhet i process och ansvarsfördelning avseende köp/sälj. Det saknas 

övergripande struktur och gränsdragning och det saknas markkompetens inom 

kommunledningskontoret.  

Kommunstyrelsen remitterade ett förslag med förändringar till 

samhällsbyggnadsnämnden i mars 2021 innehållande förslag om införande av markplan 

och ändrat ansvar för markaffärer. 

Samhällsbyggnadsnämnden remissbehandlade ärendet 2021-10-14 och framhåller bl.a. 

att det är viktigt att uppgiftsfördelningen är tydlig både vad gäller ansvar för beslut och 

för utförande samt att markplanen innebär risk för höjda förväntansvärden i samband 

med förhandlingar. Förslaget har reviderats i visst avseende efter beaktande av 

samhällsbyggnadsnämndens synpunkter. Nämndens remissvar och 

kommunledningskontorets kommentarer till dessa framgår i beslutsunderlagen. 

 

Christer Hasslebäck (UP), Martin Pettersson (SD) och Jarmo Uusitalo (MP) yttrar sig i 

ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-10-27 § 277 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-14. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-10-14 § 382. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-07. 

Förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 

Uddevalla kommun. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 § 71. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-18. 

Ansvarsmässiga och organisatoriska principer avseende förvärv och försäljning av mark 

i Uddevalla kommun, rapport av Nordic Real Estate Management (NOREM). 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-09 § 178. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 242 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP) och Martin Pettersson (SD): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Jarmo Uusitalo (MP): Avslag på kommunstyrelsens förslag 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jarmo Uusitalos (MP) 

avslagsyrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att kommunstyrelsen ska ansvara för samtliga beslut som avser köp och försäljning av 

mark, 

att kommunstyrelsen årligen ska ta fram och fastställa en plan över kommunens 

markbehov (markplan) som ska vara styrande för verkställande nämnder och 

förvaltningar, 

att kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen ska revideras i 

enlighet med upprättat förslag,  

att ovan beslut ska träda i kraft 2022-01-01. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 243 Dnr KS 2021/00488 

Fyllnadsval av ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter 
Henrik Sundström (M)  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige godkände 2021-09-08 Henrik Sundströms (M) avsägelse som 

ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige har sedan dess inte förrättat 

ett fyllnadsval. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-09-08 § 200 

Yrkanden 

Gösta Dahlberg (M) nominerar Henrik Sundström (M) till ny ledamot. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att välja Henrik Sundström (M) till ledamot i samhällsbyggnadsnämnden till och med 

2022. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 244 Dnr KS 2021/00623 

Avsägelse från Kurt Hansson (UP) för uppdraget som ledamot i 
kommunens revisorer samt fyllnadsval 

Sammanfattning 

Kurt Hansson (UP) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som 

kommunrevisor med tillhörande revisorsuppdrag.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse, inkommen 2021-11-01 

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) nominerar Johan Magnusson (UP) till ny kommunrevisor 

till och med 2022. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen, 

 

att välja Johan Magnusson (UP) till kommunrevisor till och med 2022. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 245 Dnr KS 2021/00001 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2021 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna  

315133  

2021-10-11 Protokoll extra bolagsstämma per capsulam från Västvatten AB 

315415 

Delårsrapport 2021, revisorernas bedömning, protokollsutdrag från direktionen samt 

beslutad förbundsordning från Tolkförmedling Väst. 

2020/633 

Ett medborgarförslag inkom från Charlotte Andersson och Malin Elbing om återbruk av 

säsongsväxter. I förslaget föreslås att i stället för att slänga lökväxter och perenner som 

plockas upp på hösten, spara dem till nästkommande säsong. Idag sparar förvaltningen 

alla perenner från vår, sommar och höstplanteringar. Perennerna planteras ut i 

kommunens rabatter eller sparas på ett jordupplag där förvaltningen har en jordbädd just 

för återbruk av perenner till senare plantering. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med denna tjänsteskrivelse anse 

medborgarförslaget besvarat.  

2021/183  

Kristoffer Rydholm föreslår i ett medborgarförslag att det behövs övergångsställen vid 

korsningen Packhusgatan och Parkgatan. Korsningen ligger invid en lekplats och det 

behövs ett säkert sätt att komma över vägen. För att underlätta framkomligheten för 

oskyddade trafikanter att korsa Parkgatan finns sammanlagt två övergångsställen att 

nyttja. Båda övergångsställena är försedda med mittrefug. I korsningen 

Packhusgatan/Parkgatan finns ett övergångsställe för passage över Parkgatan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det inte finns behov av att anlägga 

fler övergångsställen i korsningen Packhusgatan/Parkgatan. Samhällsbyggnadsnämnden 

beslutar att avslå medborgarförslaget.  

2020/781  

I sitt medborgarförslag önskar Marcus Bengtsson att kommunen både asfalterar och 

belyser en grusväg mellan Banjovägen och övre Unneröds villaområde. Han skriver att 

det är många ungdomar som cyklar till Västerskolan denna väg. Förvaltningen har gjort 

en bedömning att det inte blir ekonomiskt försvarbart att asfaltera och belysa denna 

genväg och hänvisar i stället till de alternativa vägarna som finns i närheten.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 245 
 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till en 

alternativ gång- och cykelväg.  

2021/211 

I sitt medborgarförslag föreslår Mia Stenman en dusch på lekplatsen vid gamla badhuset 

samt en kiosk som allmänheten kunde få hyra under sommaren och helger. Föreslagen 

plats ligger invid översvämningsskyddsprojektets område som kommer att utvecklas i 

takt med att planerna fastslås. Förvaltningen bedömer därför att sommardusch på 

platsen inte bör uppföras. Förvaltningen har heller inte några planer på att bygga upp en 

kiosk för uthyrning till allmänheten. På somrarna finns det möjlighet att köpa kaffe, läsk 

och glass i Turistcenter som ligger i direkt anslutning till parken. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgförslaget. 

2021/182 

Förslagsställaren skriver att det behövs övergångsställen vid korsningen Packhusgatan 

och Tjärhovsgatan. Korsningen är närliggande till både gymnasieskola och affärer där 

många äldre handlar och därför behövs det ett säkert sätt att komma över vägen.  

Trafikmängder och fordonshastigheter på platsen är låga. Det finns goda förutsättningar 

för gående, inkl. äldre och gymnasieskoleelever, att ta sig över korsningen på ett 

trafiksäkert sätt utan hjälp av ett eller flera övergångsställen. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 

2020/577 

Förslagsställaren vill i sitt medborgarförslag lyfta fram en hängbok som står intill 

Tureborgsbron, genom att belysa trädet underifrån samt märka trädet med ursprung, 

årtal och andra fakta. Vidare föreslår förslagsställaren att kommunen anordnar en 

ceremoni som kan knytas ihop med (läse-)bokensdag, nyutkomna böcker så att 

biblioteket involveras. Andra förslag från förslagsställaren är någon som berättar om 

träd, tipspromenader, gissa antal löv i burk med mera möjliga aktiviteter. 

Samhällbyggnadsförvaltningen har varit på plats för att ta ställning till belysningsdelen i 

förslaget. Bedömningen är att trädets yviga lövgrenar hänger så att de nästan når 

marken, vilket gör att ljuset vid belysning underifrån med markspottar försvinner in i 

löven, med liten till ingen effekt. Samråd har skett med kultur och fritidsförvaltningen 

om förslagen till ceremoni och att anordna aktiviteter vid hängboken. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Kommunala rådet för äldres protokoll 2021-10-12, gemensamt råd 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättnings protokoll 2021-10-12, 

gemensamt råd 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 245 

2021/309  

Gustav Ros har inkommit med medborgarförslag om att kommunen ska avsluta sitt 

deltagande i Fairtrade City, avsluta samtliga tjänstemannauppdrag kopplade till 

Fairtrade City samt anta som policy att inte upphandla Fairtrade-märkta produkter. 

Förslaget motiveras av dels den årliga certifieringskostnaden om 15 tkr och dels den 

högre kostnaden för Fairtrade-märkta produkter. Skillnaden i kostnad för kommunen 

mellan Fairtrade-produkter och icke rättvisemärkta produkter är svår att beräkna. För 

kaffe uppskattas skillnaden vara 10-15 kronor kilo. Under fjärde kvartalet 2019 köpte 

kommunen c:a 4500 kilo Fairtrade-märkt kaffe. Uddevalla kommun är sedan 2010 en 

s.k. Fairtrade City efter beslut av kommunfullmäktige. Fairtrade City är en diplomering 

av kommuner som engagerar sig för en etisk konsumtion och hållbar handel i linje med 

Agenda 2030. Att delta i Fairtrade City bidrar till möjligheterna att bedriva verksamhet i 

enlighet med kommunens miljömål. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt 

Kommunledningskontoret att se över och redovisa vilka alternativ till medlemskap i 

”Fairtrade City” som finns för kommunen att stödja rättvis och etisk handel, och att 

därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

2021/110  

Malin Göthberg inkom i februari 2021 med medborgarförslag om att kommunen bör 

införa ”huskurage”. Förslaget motiveras bl.a. av att det är viktigt att kommunen agerar 

och visar att våld i nära relation är någonting det jobbas aktivt med att motverka. 

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation 

genom att ge grannar verktyg att agera. Kommunfullmäktige behandlade en motion om 

införande av huskurage i november 2019. Motionen bifölls inte. I 

kommunledningskontorets beslutsunderlag framgick bl.a. att det, åtminstone initialt, 

skulle kräva en relativt stor arbetsinsats för att brett sprida huskuragepolicyn och 

besvara frågor kring denna. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt 

kommunledningskontoret med anledning av den redan tidigare besvarade motionen om 

Huskurage 2020-01-08 § 6 där det föreslogs att motionen och inkomna remissvar skulle 

överlämnas till kommunens brottsförebyggande råd för kännedom och som ett bidrag i 

arbetet utifrån rådets uppdrag om bl.a. information om brottsförebyggande insatser, 

arbeta mot brott i hemmiljö och för grannsamverkan, att senast 2021-12-15 få svar på 

hur man idag arbetar med det våldspreventiva arbetet utifrån det brottsförebyggande 

rådets arbete som skett sen motionen ansågs besvarad, samt att därmed anse 

medborgarförslaget besvarat. 

2020/569 

Ulf G Eriksson inkom i september 2020 med medborgarförslag om att Uddevalla 

kommun ska inrätta ett naturpris och att priset ska delas ut en gång per år till någon som 

gjort naturen i Uddevalla en stor tjänst. Kommunfullmäktige har överlåtit åt 

kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunen delar årligen ut ett antal olika priser, exempelvis jämställdhetspris, 

demokratipris och priser inom kultur- och fritidsområdet. Kommunen samverkar också 

med andra aktörer vad gäller prisutdelning. Inrättande och upprätthållande av nya priser  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 245 

är förknippat med administration och kostnader, samt innebär en risk för att värdet av 

respektive pris urholkas, liksom intresset för att nominera pristagare.   

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget om att inrätta ett naturpris,  

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta om kriterier för hur pristagaren ska 

utses samt att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta om vem/vilka som ska få 

Uddevalla kommuns naturpris samt  att ge kommunledningskontoret i uppdrag att se 

över kommunens priser och deras inriktning för att se om man skulle kunna samla 

priserna till färre priser med en mer allmän inriktning typ ”gjort en lovvärd insats för 

Uddevalla kommun och dess invånare”. 

2020/800 

Liam Rognli har inkommit med medborgarförslag om belysning på gång- och 

cykelvägen mellan Smedseröd och östra Torp. Kommunfullmäktige har överlåtit åt 

kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Då ärenden om belysning längs kommunala 

gång- och cykelvägar vanligen ankommer på samhällsbyggnadsnämnden har ärendet 

remitterats dit. Samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt remissyttrande att den arbetar 

för att öka tillgängligheten och tryggheten på allmänna platser och gör bedömningen att 

det finns behov av belysning på den cirka 650 meter långa vägsträckan, som i sin 

förlängning leder vidare till bland annat skolorna på Norgården och Källdal.  

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget under förutsättning att statlig 

medfinansiering beviljas eller att samhällsbyggnadsnämnden på annat sätt finansierar 

åtgärden. 

2021/456 

Ett medborgarförslag har inkommit om att göra de spannmålssilos som finns i 

Uddevalla hamn till en ”slottsliknande siluett”. Kommunfullmäktige har överlåtit åt 

kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Enligt uppgift från Uddevalla Hamnterminal AB 

ägs silokomplexen av två olika privata aktörer. Varken Uddevalla kommun eller 

hamnbolaget har därför möjlighet att företa någon utsmyckning av byggnaderna. 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 246 Dnr KS 2021/00603 

Medborgarförslag från Malin Hansson om cykelbana till 
Lillesjöindustriområde 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 247 Dnr KS 2021/00597 

Medborgarförslag från Jörgen Olsson om att utreda 
kommunens långsiktiga energiförsörjning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 248 Dnr KS 2021/00596 

Medborgarförslag från Ulf Larsson om fler parkeringsplatser 
vid Södertulls äldreboende 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 249 Dnr KS 2021/00591 

Medborgarförslag om gång och cykelbana från Infarten på 
Furuhallsvägen till Rotan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 250 Dnr KS 2021/00581 

Medborgarförslag från Joakim Hedlund om  att "våga" satsa på 
utemiljön inför bygget av den nya Ljungskileskolan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt barn och utbildningsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 251 Dnr KS 2021/00573 

Medborgarförslag från Ulf Larsson om förebyggande underhåll 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 252 Dnr KS 2021/00633 

Medborgarförslag om rimlig kostnad respektive rabatt på 
sopavgift vid kompostering 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 253 Dnr KS 2021/00639 

Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) om att 
etablera ett Uddevalla Tomt AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 254 Dnr KS 2021/00640 

Motion från Ann-Marie Viblom (MP) och Jarmo Uusitalo (MP) 
om att bevara Ljungskiles kulturarv 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden och kultur och fritidsnämnden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 255 Dnr KS 2021/00641 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP om 
fotbollsplan på Rimnersområdet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kultur och fritidsnämnden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 256 Dnr KS 2021/00577 

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Emma Utter 
Eckerdal (S) 

Sammanfattning 

Emma Utter Eckerdal (S) har i en skrivelse till kommunfullmäktige meddelat att hon 

sedan den 1 november bor i en annan kommun och därmed inte längre är valbar. I 

skrivelsen ansöker hon enligt kommunallagen (KL) kap. 4 § 7 om att få behålla 

uppdraget mandatperioden ut. 

Eftersom ansökan kom in först den 4 november har den inte kunnat beredas i 

kommunstyrelsen men kommunledningskontoret har på kommunfullmäktiges 

ordförandes uppdrag sonderat möjligheterna hos partigrupperna att ta upp ärendet som 

ett brådskande ärende enligt KL kap. 5 § 33. Av de inkomna svaren bedöms ansökan 

inte kunna tas upp för behandling och Emma Utter Eckerdals (S) uppdrag som ersättare 

i socialnämnden upphör därmed i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 

10 november. Kommunfullmäktige ska därmed förrätta fyllnadsval. 

Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-09 

Yrkanden 

Paula Berger (S) nominerar Denisa Botonjic (S) till ny ersättare i socialnämnden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet, 

 

att välja Denisa Botonjic (S) till ersättare i socialnämnden till och med 2022. 
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