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Karna Thomasdotter (MP) 

Martin Pettersson (SD) 

Mattias Forseng (SD) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-05-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Rose-Marie Antonsson (SD) 

Stefan Eliasson (SD), § 117–136, inkommer kl. 17:45. 

Krzysztof Swiniarski (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

Christer Hasslebäck (UP) 

Merja Henning (UP) 

Kent Andreasson (UP) 
Tjänstgörande ersättare Fredrik Södersten (M) för Carin Ramneskär (M) 

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

Maria Nilsson (S) för Stefan Skoglund (S)  
Övriga Peter Larsson, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-05-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 115 Dnr KS 2020/00207  

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Christer Hasslebäck (UP) från Louise Åsenfors (S) om 
kommunens demokratiarbete 

Sammanfattning 

Louise Åsenfors (S) inleder interpellationsdebatten med att redovisa sin ställda 

interpellation. Interpellationen innehåller tre frågor samt en bakgrund till 

frågeställningen. 

Är Demokratiberedningens arbete bortprioriterad i Samverkansmajoriteten? 

Om Demokratiberedningen ska finnas kvar kommer då beredningen ha fortsatt 

tjänstemannastöd? 

Hur säkerställs att kontinuitet och kunskap om det pågående demokratiarbetet 

förmedlas framöver? 

Kommunstyrelsens ordförande Christer Hasslebäck (UP) besvarar interpellationen. 

 

Louise Åsenfors (S) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i interpellationsdebatten. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse interpellationen besvarad. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-05-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 116 Dnr KS 2020/00270  

Antagande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, 
Råssbyn  

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB föreslår kommunfullmäktige att anta ett allmänt 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten för området Råssbyn, längs med 

Fräknestranden, totalt 38 fastigheter. Åtgärden är ett led i att ansluta samlad bebyggelse 

till kommunalt vatten längs med överföringsleden mellan Uddevalla och Ljungskile. 

Genom att förse fastigheterna med kommunalt vatten och avlopp tryggas fastigheternas 

vattenförsörjning och miljöbelastningen för det intilliggande havet minskar. 

  

Entreprenadarbetet för anslutandet till överföringsleden beräknas färdigställas under 

2021. Kommunfullmäktiges beslut om antagande krävs enligt Lagen om allmänna 

vattentjänster (2006:412).  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-04-29 § 123 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-04-14 

Uddevalla Vatten AB:s styrelsemötesprotokoll 2020-04-02 

Västvatten AB:s tjänsteskrivelse med tillhörande karta och förteckning.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Råssbyn enligt 

bifogad karta och fastighetsförtecking.    

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-05-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 117 Dnr KS 2019/00629  

Antagande av Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i 
Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Landets kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter 

och minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 

minoriteterna. Uppgifter om mål och riktlinjer ska på begäran lämnas till den myndighet 

som har uppföljningsansvar. Beslut om mål och riktlinjer trädde i kraft 1 januari 2019. 

  

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på nya riktlinjer, som är en 

utveckling av redan befintlig uppdragsbeskrivning för arbetet med den finska 

minoriteten. Riktlinjerna beskriver övergripande kommunens arbete med nationella 

minoriteters rättigheter, utifrån vilken nämnd som ansvarar för uppdraget.  

   

Ärendet har varit ute på remiss till berörda nämnder. Samtliga nämnder ställer sig 

bakom förslaget om nya riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 

kommun. Demokratiberedningen har behandlat ärendet som en informationspunkt 

2020-04-02.  

 

Jarmo Uusitalo (MP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-04-29 § 124 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2020-04-22 § 15 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-03. 

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun. 

Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden 2020-01-22 § 10. 

Protokollsutdrag Socialnämnden 2020-02-19 § 20. 

Protokollsutdrag Barn och utbildningsnämnden 2020-02-27 § 22. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-05. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-05-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 118 Dnr KS 2020/00286  

Antagande av Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala 
investeringsmedel 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har arbetat med sociala investeringar genom en social 

investeringsfond vars riktlinjer antogs av kommunfullmäktige 13 februari 2013. Sedan 

2013 har två projekt finansierats genom fonden. Lärdomar från dessa genom 

uppföljning tillsammans med omvärldsbevakning har signalerat ett behov av att 

omforma kommunens arbete med sociala investeringar. Riktlinjer för sociala 

investeringsfond/-medel har lyfts för diskussion på ekonomiutskottet vid två tillfällen 

under hösten 2019. Ekonomiutskottet önskade se en mer omfattande revidering som 

inbegrep bland annat ändrade förutsättningar gällande det tidigare återbetalningskravet, 

tydligare ansökningsprocess, tydligare struktur för styr och ledning samt förstärkning av 

uppföljning och implementering. Hälsopolitiska rådet har fått löpande information om 

processen.  

  

Uddevallas sociala investeringsperspektiv förblir detsamma där syftet är att genom 

gränsöverskridande samverkan identifiera tidiga insatser och effektiva metoder för att 

bryta negativa händelseförlopp och undvika framtida utsatthet och samhällsekonomiska 

kostnader. Målet är att de insatser och metoder som bedöms bidra till att nå detta ska 

implementeras i kommunens ordinarie verksamhet. Ansökningsprocessen, struktur för 

styr och ledning samt uppföljning och implementering har stärkts och tydliggjorts i de 

nya riktlinjerna. 

  

Samverkan ska fortsatt ske med minst två kommunala nämnder/stiftelser/bolag. De nya 

riktlinjerna beskriver däremot att utöver detta får gärna samverkan med andra offentliga 

verksamheter, näringsliv och idéburen sektor ske.  

  

De ekonomiska förutsättningarna förändras genom att helt frångå kravet om 

återbetalning för att istället utgå från en modell där projektet till 50% medfinansieras av 

sökande parter. Således föreslås arbetet med sociala investeringar inte längre ske genom 

en fond utan genom sociala investeringsmedel.  

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-04-29 § 125 

Ekonomiutskottets protokoll, 2020-04-20 § 23 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-16 

Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala investeringsmedel 

Riktlinjer för hantering av Uddevalla kommuns sociala investeringsfond  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-05-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 118 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att upphäva ”Riktlinjer för hantering av Uddevalla kommuns sociala investeringsfond” 

fastställda av kommunfullmäktige 13 februari 2013, § 6, 

  

att anta ”Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala investeringsmedel” samt 

  

att nuvarande regler gäller året ut samt att föreslagna förändringar träder i kraft 2021-

01-01. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-05-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 119 Dnr KS 2020/00265  

Taxa för sotning och brandskyddskontroll från 2020-08-01 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har inkommit med förslag om taxa för sotning 

och brandskyddskontroll. Förbundet har tecknat avtal enligt tjänstekoncession med 

Sotningstjänst i Väst AB som sotningsentreprenör för tidsperioden 2020-08-01 -  

2023-07-31 med option på förlängning från räddningstjänstens sida i två år därefter.  

  

Nuvarande timpriser i taxan för sotning, 429 kr, och brandskyddskontroll, 542 kr, har 

omarbetats och justerats enligt de nya timpriserna som angetts i anbudet, 472 kr för 

sotning respektive 596 kr för brandskyddskontroll. 

  

Detta innebär som exempel för sotning av braskamin tillkommande kostnad mot 

nuvarande avtal på 43 kr, denna kostnad i normalfallet per treårsintervall (14 kr/år). 

Differensen för samma objekt avseende brandskyddskontroll är 124 kr, över intervallet 

vart sjätte år.  
  
Avtalet innehåller direktiv för hur taxan för sotning och brandskyddskontroll ska 

regleras.  

  

Prisjustering av taxan sker årligen enligt det index som årligen fastställs av Sveriges 

kommuner och regioner (SKR). Taxan föreslås gälla från och med 2020-08-01.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-04-29 § 126 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-16. 

Direktionens för Mitt Bohuslän protokoll 2020-03-31 § 8. 

Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-12. 

Avtal om rengöring och brandskyddskontroll i Uddevalla kommun. 

Förslag till taxa för sotning och brandskyddskontroll.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att fastställa ny taxa för sotning och brandskyddskontroll att gälla från och med  

2020-08-01, 

  

att bemyndiga Räddningstjänsten Mitt Bohuslän att årligen justera taxan med det index 

som årligen fastställs av Sveriges kommuner och regioner (SKR).  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-05-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 120 Dnr KS 2019/00894  

Införande av avgifter för utnyttjande av kommunens 
industrispår samt uppsägning av avtal med CFL Cargo Sverige 
och Green Cargo AB- svar på återremiss 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämndens ärende SBN 2019/00736, Införande av avgifter för 

utnyttjande av kommunens industrispår, har blivit återremitterat genom 

kommunfullmäktiges beslut §18 Dnr KS 2019/00894 för ytterligare beredning. Ett av 

kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige var att minska 

samhällsbyggnadsförvaltningens bidrag med 367 tkr. I arbetet med att minska 

kostnaderna motsvarande 13 mkr år 2020 har en del handlat om att se över att rätt 

finansiering riktas till rätt verksamhet. Det innebär bland annat att industrispåret inte 

längre ska finansieras med kommunbidrag utan att det ska finansieras med spåravgift. 

Trafik och förvaltning har lyft detta som en besparing 2020, som ingår i de 13 mkr som 

Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag minskat med. Intäkterna för industrispåret 

kommer att ersätta delar av det kommunbidrag som tidigare finansierade verksamheten. 

Kostnaden kvarstår i förvaltningen men ska inte finansieras av kommunbidrag. 

Intäkterna för industrispår ska anses som en av förvaltningens sparåtgärder.  

Det är två transportföretag, Green Cargo AB och CFL Cargo Sverige AB, som trafikerar 

kommunens industrispår. Företagen har varken behövt redovisa det antalet vagnar som 

de kör på kommunens industrispår eller behövt betala några avgifter till kommunen. Av 

den anledningen vet inte vi i dagsläget hur mycket införande av spåravgiften kommer 

att bidra till förvaltningens ekonomi.  

  

Den föreslagna av förvaltningen spåravgift, som är 367 kronor per vagn, kan tidigast 

börja gälla från och med 1 september 2020. Avgiften ska justeras årligen efter ändringar 

i KPI (konsumentprisindex) med utgångspunkt från indextalet för augusti 2020.    

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-04-29 § 127 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-08 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2020-02-20 § 110 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-15. 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2020-01-08 § 18 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-18 §336   

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-11-14 502 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-09 

Trafikeringsavtal med Green Cargo AB, 2012-10-10  

Trafikeringsavtal med CFL Cargo Sverige AB, 2016-12-02.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-05-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts.§ 120 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna förslag på införande av spåravgift á 367 kr för varje vagn som transporteras 

på kommunens industrispår, 
  
att intäkterna för industrispår med införande av spåravgift ska anses som en del av 

nämndens sparåtgärder,  
  
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslag på införande av spåravgift för utnyttjande 

av kommunens industrispår, 
  
att spåravgift ska börja gälla från och med 1 september 2020, 

  
att spåravgift ska justeras efter ändringar i KPI med utgångspunkt från indextalet för 

augusti 2020, 
  
att säga upp avtalen med transportföretagen Green Cargo AB och CFL Cargo Sverige AB,  
  
att teckna upp nya avtal med transportföretagen där information om spåravgift och krav på 

redovisning av transporterade vagnar, ska framgå. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-05-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 121 Dnr KS 2020/00214  

Årsredovisning 2019 samt fråga om ansvarsfrihet för 
Räddningsförbundet mitt Bohuslän 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har översänt årsredovisning för 2019 för 

godkännande och beviljande av ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 

ledamöterna.  

Förbundet redovisar ett resultat om + 1 117 tkr (2018: -2 234 tkr). Intäkterna uppgår 

totalt till 95 933 tkr (86 077 tkr), vilket är 10 420 tkr högre än budget. Kostnaderna 

uppgår totalt till 94 816 tkr (88 311), och är 9 304 högre än budget. Avvikelserna från 

budget är främst hänförbara till pensionsåtaganden.  

Räddningstjänstförbundet uppnår två av fyra finansiella mål och förbundets bedömning 

är att kravet på god ekonomisk hushållning inte uppnås.  Enligt revisionsberättelsen är 

revisorernas bedömning ”att det saknas tillräckligt med underlag för att uttala sig om 

huruvida resultatet i årsredovisningen innebär om förbundet i allt väsentligt bedriver 

sin verksamhet med god ekonomisk hushållning”. 

  

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-04-29 § 128 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-01. 

Årsredovisning 2019 

Revisionsberättelse för år 2019 

Revisorernas löpande granskning och bokslutsgranskning 2019 

Protokollsutdrag 2020-02-11 §1,  

Årsredovisning 2019  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna årsredovisning 2019 för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, 

  

att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja ansvarsfrihet för 

förbundsdirektionens ledamöter för den tid som revisionen omfattar. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-05-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 122 Dnr KS 2020/00250  

Årsredovisning 2019 samt fråga om ansvarsfrihet för 
bostadsstiftelsen Ljungskilehem  

Sammanfattning 

Stiftelsen Ljungskilehem har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019 

för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Det ekonomiska resultatet 2019 blev 

820 518 tkr (507 375 kr föregående år).  

  

Revisorerna har granskat stiftelsens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens 

förvaltning. Revisorerna bedömer att styrelsen utfört sitt uppdrag enligt stadgarna, att 

verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Revisorerna 

bedömer också att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen. Någon 

grund för anmärkning mot styrelsen och dess ledamöter föreligger inte.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-04-29 § 129 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-16. 

Årsredovisning och revisionsberättelse för Ljungskilehem 2019.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja styrelsens ledamöter och 

verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar, 

att godkänna årsredovisningen 2019. 

Jäv 

David Sahlsten (KD) och Paula Berger (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning 

och beslut i ärendet.    

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-05-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 123 Dnr KS 2020/00249  

Årsredovisning 2019 samt fråga om ansvarsfrihet för 
bostadsstiftelsen Uddevallahem, samt dotterbolagen 
Uddevallahem Bastionen AB, Uddevallahem Sundberg AB och 
Uddevallahem Holding AB 

Sammanfattning 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem har översänt årsredovisning med revisionsberättelser 

för 2019 för stiftelsen och bolagen som ingår i koncernen. Bostadsstiftelsen 

Uddevallahem är moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Uddevallahem 

Holding AB, Uddevallahem Bastionen AB och Uddevallahem Sundberg AB. Styrelsen 

och verkställande direktör är gemensam för moder- och dotterbolag. Det ekonomiska 

resultatet för moderbolaget uppgår till 36 129 tkr (38 788 tkr föregående år) och för 

koncernen 34 275 tkr (32 735 tkr föregående år).  Revisorerna bedömer att styrelsen har 

utfört sitt uppdrag i enlighet med Uddevallahems stadgar, att verksamheten har skötts 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna 

kontrollen varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsen och dess 

ledamöter föreligger inte.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-04-29 § 130 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-16. 

Årsredovisning Uddevallahem 2019. 

Årsredovisning Uddevallahem Sundberg AB 2019. 

Årsredovisning uddevallahem Holding AB. 

Årsredovisning Uddevallahem Bastionen AB.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja styrelsens ledamöter och 

verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar samt, 

att godkänna årsredovisning för 2019. 

Jäv 
David Sahlsten (KD) och Paula Berger (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning 

och beslut i ärendet.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-05-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 124 Dnr KS 2019/00900  

Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern 

Sammanfattning 

Kommunens finanspolicy, som även omfattar stiftelser och bolag i kommunkoncernen, 

ska enligt gällande policy fastställas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. 

Senaste fastställandet ägde rum 2016 och avsåg således mandatperioden 2015-2018 och 

ska fastställas för mandatperioden 2019-2022. 

  

Till finanspolicyn hör Bilaga A, som innehåller ramar och limiter för 

kommunkoncernen. Bilagan fastställs årligen av kommunstyrelsen och beslutades 2019-

12-18 §340, avseende 2020. I den sammanställda budgeten för 2020, uppgår 

upplåningsramen till 4 801 mkr. 

  

Kommunstyrelsens ekonomiutskott har vid sitt möte 2020-03-16 behandlat 

finanspolicyn och föreslår inga förändringar. 

  

Uddevalla kommuns internbank har efter senaste uppdatering varit föremål för 

granskning av externa revisorer och den förtroendevalda revisionen. Granskningar visar 

att förvaltningen följer den fastställda policyn.       

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-04-29 § 132 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-08 

Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern 2020-03-31 

Bilaga A för 2020 till Finanspolicy för Uddevalla kommun  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att fastställa finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern samt 

  

att finanspolicyn fastställd 2016-02-10 §24 upphör att gälla. 
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2020-05-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 125 Dnr KS 2020/00287  

Tillväxtstrategi för Uddevalla Omnibus, förvärv av Lysekils 
Busstraik AB 

Sammanfattning 

Styrelsen hos Uddevalla Omnibus AB har under föregående räkenskapsår (2019) inlett 

arbetet med en total översyn av bolaget strategier och mål.  

De målområden som styrelsen har prioriterat är så som (arbets-) miljö, tillväxt, 

effektivitet och kvalitet. Samtliga delområden med det gemensamma övergripande 

målet ”uthållig lönsamhet”. 

Geografisk expansion, genom förvärv, vilket ger tillgång till flera depåer och fordon 

ryms väl inom styrelsens ambitioner och strategi. Flertal fordon inbegriper faktorer som 

ökade intäkter med också ökat antal kostnadsbärare som bidrar till bolaget 

gemensamma kostnader. 

Expansion skapar även möjligheter till ett mer effektivt utnyttjande av resurser, 

exempelvis kan gemensamma kapaciteter som såväl personal som programvara inom 

trafikledning, trafikplanering och administration med mera bistå fler enheter och därtill 

även ge service till mer än en depå via gemensamma dataprogram och andra tillgångar.   

Vidare innebär fler trafikområden bättre riskspridning, eftersom så ger tillgång till trafik 

med flera upphandlade trafikavtal med olika löptider. 

Uddevalla Omnibus styrelse erhöll vid möte den 6 december 2019 information om 

möjligheten att förvärva Lysekils Busstrafik AB, organisationsnummer 556142-9217. 

Presentationen kompletterades med finansiell information med alternativ för möjlig 

tillväxt och expansion. Densamma kompletterades med tidsaxel som indikerade ett 

förvärv under första kvartalet 2020. Styrelsen beslutade enhälligt att fullfölja processen 

med ett förvärv av Lysekils Busstrafik AB i enlighet med de riktlinjer och den tidsplan 

som presenterades.    

Uddevalla Omnibus styrelse beslutade den 8 april 2020 att förvärva Lysekils Busstrafik 

AB (protokollet är på grund av tidsskäl inte undertecknad vid dagens datum, 2020-04-

22)  

  

I bolagsordningen för Uddevalla Omnibus AB, fastställd den 10 september 2014 §146, 

ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning 

innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell eller annars av större vikt fattas. 

  

Efter att affären är genomförd behöver kommunen upprätta ägardirektiv och revidera 

bolagsordning för det förvärvade bolaget.     

 

Martin Pettersson (SD), Monica Bang Lindberg (L), Tommy Strand (S), Christer 

Hasslebäck (UP), David Sahlsten (KD), Robert Wendel (S), Paula Berger (S), Karna 

Thomasdotter (MP) och Torsten Torstensson (C) yttrar sig i ärendet. 
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2020-05-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

Forts. § 125 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-04-29 § 144 

Uddevalla Utvecklings protokoll, 2020-04-28 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-22. 

Uddevalla Omnibus AB:s skrivelse gällande tillväxtstrategi 

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L), Torsten Torstensson (C), David Sahlsten (KD): Återremiss 

till Uddevalla Omnibus AB för att ta fram en fördjupad riskanalys. 

I andra hand att kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en 

strategi för försäljning av Uddevalla Omnibus AB som ska återrapporteras till 

kommunfullmäktige senast i december 2020. 

 

Yrkandet biträds av övriga ledamöter från Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna, och 

Kristdemokraterna. 

 

Tommy Strand (S), Christer Hasslebäck (UP), Robert Wendel (S), Paula Berger (S), 

Karna Thomasdotter (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Martin Pettersson (SD: Avslag på förslaget i handlingarna. 

 

Propositionsordningar 

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

enlighet med Monica Bang Lindbergs (L) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige 

besluta att återremittera ärendet. 

 

Omröstning begärs. 

 

Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för återremiss 

Nej-röst för att avgöra ärendet idag. 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller enligt följande. 

11 ja-röster och 21 nej-röster avges vilket innebär att ärendet återremitteras eftersom 

återremissyrkande biträds av en tredjedel av de närvarande ledamöterna 

(minoritetsåterremiss). 

Ja-röster Nej-röster 

Fredrik Södersten (M) Anna-Lena Heydar (S) 

Mikael Staxäng (M) Veronica Vendel (S) 

Roger Ekeroos (M) Paula Berger (S) 

Niklas Moe (M) Maria Nilsson (S) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 125 

 
 

Forts. Ja-röster Forts. Nej-röster 

Camilla Josefsson (M) Annelie Högberg (S) 

Torsten Torstensson (C) Louise Åsenfors (S) 

Monica Bang Lindberg (L) Tommy Strand (S) 

Roger Johansson (L) Robert Wendel (S) 

Christina Nilsson (KD) David Höglund Velasquez (V) 

David Sahlsten (KD) Jaana Järvitalo (V) 

Elving Andersson (C) Jarmo Uusitalo (MP) 

 Karna Thomasdotter (MP) 

 Martin Pettersson (SD) 

 Mattias Forseng (SD) 

 Rose-Marie Antonsson (SD) 

 Stefan Eliasson (SD) 

 Krzysztof Swiniarski (SD) 

 Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

 Christer Hasslebäck (UP) 

 Merja Henning (UP) 

 Kent Andreasson (UP) 

 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att återremittera ärendet till Uddevalla Omnibus AB för att ta fram en fördjupad 

riskanalys. 

   

Reservation 

Socialdemokraternas, Miljöpartiets, Uddevallapartiets och Sverigedemokraternas 

ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för sina respektive yrkanden. 
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§ 126 Dnr KS 2020/00229  

Samhällsbyggnadsnämndens begäran om utökat 
kommunbidrag för en digitalt obruten process för 
bostadsbyggnad. 

Sammanfattning 

Regeringen har fastställt det strategiska målet att samhällsbyggnadsprocessen ska vara 

digitalt obruten till 2025. Det främsta hindret för en digital samhällsbyggnadsprocess är 

att informationsförsörjningen är splittrad och i stora delar analog. Att skapa en enhetlig, 

digital och obruten process tar tid, är komplext och det är många som måste bidra.  

  

I Lantmäteriets slutrapport från uppdraget Digitalt först – för en smartare 

samhällsbyggnadsprocess beskrivs en målbild för samhällsbyggnadsprocessen år 2025. 

Regeringen har gett Lantmäteriet, Boverket och flera andra myndigheter nya uppdrag 

som verkar för uppfyllande av denna målbild. Mycket av det arbete som behöver göras 

under de närmaste åren kommer att drivas genom Geodatarådet och dess handlingsplan, 

Smart Built Environment, eSam och övriga Digitalt först uppdrag. Sveriges alla 290 

kommuner har också en viktig roll i detta arbete. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden ansökte 2019-11-14 om finansiering ur Uddevalla 

kommuns effektiviseringsfond för en digitalt obruten process för bostadsbyggande. 

Kommunstyrelsen beviljade inte bidrag med motiveringen att det är ett projekt baserat 

på ett regeringsuppdrag som varar under fem år och kräver årliga kommunbidrag. 

Projektet bör istället lyftas som ett eget ärende utanför effektiviseringsfonden.  

  

I ansökan till effektiviseringsfonden bedömdes det krävas ett tillskott på 4,9 miljoner 

årligen fram till 2025 för att lyckas digitalisera gällande detaljplaner i enlighet med 

regeringens strategiska mål.  

  

Kommunens sammanställda budget för 2020 visar på ett resultat om +10 mkr, vilket 

innebär en nettokostnadsandel om 99,7%. Därefter har beslut tagits om åtgärder för 9 

mkr, vilket innebär ett budgeterat resultat om 1 mkr för 2020. Enligt lagen om 

kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska kommunen ha en budget i balans, 

dvs överskott. Det finns därmed inte tillräckligt med tillgängliga medel för att täcka 

samhällsbyggnadsnämndens begäran under 2020.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-04-29 § 133 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-08 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-31 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-02-20 § 95.  
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Forts.§ 126 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att avslå samhällsbyggnadsnämnden begäran, då medel saknas i budgeten. 
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§ 127 Dnr KS 2020/00185  

Anmälan av Revisionsplan 2020 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har tagit fram en revisionsplan för 2020 års verksamhet. I 

revisionsplanen redogörs för vilka granskningar som ska genomföras, tidplan samt 

arbetsformer för detta. Förutom den grundläggande granskningen som ligger till grund 

för kommunfullmäktiges ansvarsprövning ska uppföljningar ske av tidigare års 

granskningar av samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess och Uddevalla 

kommuns överförmyndare. 

 

En fördjupad granskning av samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer för 

genomförandet av investeringsprojekt ska också utföras.   

  

Kommunens revisorer arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag och revisionsplanen 

anmäls till uppdragsgivaren för kännedom.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-04-22 

Kommunens revisorers antagna revisionsplan för år 2020.     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att notera informationen.   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 128 Dnr KS 2020/00243  

Förslag till nytt vägnamn för Å 1:20 mfl, Runningebacken  

Sammanfattning 

I detaljplanen för del av fastigheterna Å 1:20 m.fl., FO 121, är det planlagt för en ny 

väg. Tjugo tomter avstyckades inom planområdet under 2019. På grund av förtätningen 

med bostadstomter anser namnberedningsgruppen att det är lämpligt att vägen inom 

planområdet får ett namn.  

Fastighetsägare som bor i förlängningen av den planerade vägen inkom tidigt med 

förslag på vägnamn. Förslagen var Runningevägen och Runningebacken. Namnet 

kommer från torpet Runningen som ligger på platsen. Dessa fastigheter har idag adress 

Å Runningen xxx.  

På grund av områdets karaktär med en brant sluttning föreslår namnberedningsgruppen 

Runningebacken som namn på vägen. En förfrågan har skickats ut till berörda 

fastighetsägare samt hembygdsföreningen. Samtliga svar som inkommit har varit 

positiva.  

  

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet och tillstyrker förslaget.     

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-04-29 § 131 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-04-01 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2020-03-17 § 139 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-28 

Karta  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  
att fastställa vägnamnet Runningebacken för vägen inom detaljplan FO 121 för 

fastigheterna Å 1:27 - 1:46 med flera.   
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§ 129 Dnr KS 2020/00267  

Fyllnadsval efter Per-Erik Holmberg (S) för uppdragen som 
ledamot i socialnämnden och ersättare i Uddevalla Energi AB 
med tillhörande dotterbolag 

Sammanfattning 

Per-Erik Holmberg (S) har avsagt sig samtliga uppdrag i kommunen. Uppdragen är 

följande: ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i socialnämnden samt ersättare i 

Uddevalla Energi AB med tillhörande dotterbolag. Kommunfullmäktige beviljade 

avsägelserna 2020-04-08 § 144. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2020-04-04 § 114 

Avsägelse, 2020-04-08 

Yrkanden 

Paula Berger (S) nominerar Jan-Olof Andersson (S) till ny ledamot i socialnämnden, 

Emma Utter Eckerdal (S) till ny ersättare i socialnämnden efter Jan-Olof Andersson (S) 

samt Sebastian Grip Nilsson (S) till ny ersättare i Uddevalla Energi AB med tillhörande 

dotterbolag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att välja Jan-Olof Andersson (S) till ledamot i socialnämnden till och med 2022-12-31, 

 

att välja Emma Utter Eckerdal (S) till ny ersättare i socialnämnden efter Jan-Olof 

Andersson (S) till och med 2022-12-31 samt 

 

att välja Sebastian Grip Nilsson (S) till ny ersättare i Uddevalla Energi AB, Uddevalla 

Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla Kraft AB och Bohusgas AB. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-05-13 
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§ 130 Dnr KS 2020/00001  

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

 

 

2019/664  

Marie Olsson föreslår i ett medborgarförslag att socialförvaltningen lägger ut städ och 

eventuellt tvätt på privata utförare. Det finns ett politiskt beslut för 2020 att försäkra 

kompetensförsörjningen och där är ett uppdrag till förvaltningen att se på möjligheten 

att dela upp omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter i till exempel service och 

omvårdnad. Under 2020 kommer avdelningen för social omsorg att genomföra en 

utredning om möjligheterna att dela upp omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter och 

utfallet därifrån kommer att bli vägledande i hur frågan hanteras vidare. I nuläget så 

informerar biståndshandläggare brukare om möjligheten att erhålla städ från privata 

utförare via RUT-avdrag samt att LOV skapar förutsättningar att även kunna välja 

privata utförare inom hemtjänsten. Socialnämnden beslutar att med hänvisning till 

socialnämndens tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat. 

 

2019/674 

Ann Marie Lövheden Höög har inkommit med medborgarförslag om att stoppa 

mottagandet av flyktingar och migranter i kommunen. Kommunledningskontorets 

bedömning är att kommunen har små möjligheter att lagligen hindra flyktingar att 

bosätta sig i kommunen. Omfattningen av flyktingmottagande och invandring beslutas 

på nationell nivå. Om den asylsökande får uppehållstillstånd så får denne bosätta sig var 

som helst i Sverige, men ordna bostad själv (de allra flesta väljer att göra detta). En 

mindre andel av de som fått uppehållstillstånd behöver hjälp med bosättning. För att få 

en jämnare fördelning i landet, så fördelas dessa till samtliga kommuner enligt 

”Bosättingslagen” från 1 mars 2016. 

 

dok 305009 

Protokoll Årsstämma 2020-03-20 per capsulam Västvatten AB 

 

Dok 305117 

Länsstyrelsens beslut 431-6750-2020, arkeologisk utredning steg 1, byråmässig del, 

Lysekils, Uddevalla och Orust kommuner. 

Dok 304675  

Föranmälan från Arbetsmiljöverket om inspektion av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet inom förskolan 

 

dok 305289 

Protokoll nr 2 2020-04-02  Styrelsemöte Västvatten AB 
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dok 305288 

Protokoll nr 2 2020-04-02  Styrelsemöte Uddevalla Vatten AB 

 

2019/662 
I  medborgarförslag föreslås det att det byggs gångbana på Anfasterödsvägen, mellan 

Lyckorna GK och anslutningen med den gångväg som går mellan Anfasterödsvägen och 

Solhagavägen. Varje år genomförs ombyggnader i den mån budgeten tillåter. Prioritering 

mellan olika objekt görs utifrån bland annat olycksstatistik, antal gång- och cykeltrafikanter, 

trafikflöden, närhet till skola med mera. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att önskemålet 

om ny gång- och cykelväg utmed Anfasterödsvägen, delen med kommunal väghållning, 

beaktas i kommande prioriteringar av utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i Ljungskile  

att i övrigt anse att medborgarförslaget är besvarat. 

 

2019/780 

Olle Johansson skriver i sitt medborgarförslag om att binda samman gång- och cykelväg 

mellan Kärr och centrala Ljungskile. Att det i norra delen av Ljungskile samhälle byggs 

ut och det har flyttat in många barnfamiljer. Avsaknaden av gång- och cykelväg på 

norra delen av Vällebergsvägen, mellan Arendalsvägen och korsningen 

Uddevallavägen/Ulvesundsvägen är en av de brister som finns i kommunens gång- och 

cykelvägnät. Varje år genomförs ombyggnader i den mån budgeten tillåter. Prioritering 

mellan olika objekt görs utifrån bland annat olycksstatistik, antal gång- och 

cykeltrafikanter, trafikflöden, närhet till skola med mera. Samhällsbyggnadsnämnden 

beslutar att önskemålet om ny gång- och cykelväg utmed Vällebergsvägens norra del 

beaktas i kommande prioriteringar av utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i 

Ljungskile, att avslå förslaget om övergångsställe på Arendalsvägen, att i övrigt anse att 

medborgarförslaget är besvarat 

 

2019/939 
Förslagsställaren vill att det anläggs ett par övergångsställen på Packhusgatan för att det 

ska vara säkert att korsa gatan. Anledningen är att Packhusgatan är hårt trafikerad vid 

Ridhusgatan efter att Orienthallen har öppnat igen. Vidare skriver hen att granne med 

Orienthallen ligger en skola och därför behöver hastighetsbegränsningen på gatan 

sänkas till 30 km/timme. Ett ytterligare förslag på åtgärd är att norra delen av 

Packhusgatan stängs av för genomfartstrafik. Samhällsbyggnadsförvaltningens 

bedömning är att det inte är lämpligt att genomföra något av de tre önskemålen i 

medborgarförslaget. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 

 

2020/66 

Marika Fjellson föreslår i sitt medborgarförslag att det sätts upp bättre/starkare 

belysning vid övergångsstället på Göteborgsvägen vid utfarten från ICA Kvantum. Då 

är det större chans för bilister som kör där att upptäcka när gångtrafikanter och/eller 

cyklister ska ta sig över övergångsstället. Som det är nu så syns gångtrafikanter väldigt 

dåligt då de ofta saknar reflexer och det är en stor olycksrisk. Platsbesök i korsningen 

Göteborgsvägen/Junogatan utfördes 2020-02-27 efter solens nedgång. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att enbart det nyligen utförda utbytet av  
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Forts. § 130 

 

belysningen på Göteborgsvägen inte till 100 % kan hjälpa bilister att upptäcka alla 

oskyddade trafikanter. Bär en person mörka kläder som inte reflekterar ljus alls så 

hjälper det inte mycket att det finns ny och effektivare belysning på en gata.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

2018/901 

Christer Carlsson inkom den 14 december 2018 med ett medborgarförslag om att 

kommunen bör förbjuda fasadbelysning på privata bostäder och villor. Christer Carlsson 

skriver att vi måste göra allt vi kan för att möta miljöhotet med global uppvärmning. 

Uddevalla kommun har idag ingen övergripande princip för hur privata fastighetsägare 

får belysa sina fastigheter. Kommunen följer lagstiftningen för plan- och bygglovslagen 

(PBL) och miljöbalken (MB) gällande ljusanordningar. Skulle nämnden ändå vilja 

tillmötesgå förslaget efterfrågar Samhällsbyggnadsförvaltningen ett uppdrag för att 

utreda frågan. Bestämmelser för om och hur ljusanordningar får sättas upp inom ett 

område regleras i en eventuell detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå 

medborgarförslaget samt att uppdra åt förvaltningen att, tillsammans med representanter 

från nämnden, ta fram riktlinjer för fasadbelysning i Uddevalla kommun. 

 

2018/85 

Emily Ellmarker inkom 23 februari 2018 med ett medborgarförslag om att gräsplätten i 

början på Lelången vid Helenedalsvägen skulle bli en hundrastgård. Uddevalla kommun 

har ingen princip för var hundrastgårdar ska finnas. Idag erbjuder kommunen en 

hundrastgård om 1200 m², som är belägen mellan Exercisvägen och Västgötavägen, 

karta bifogas. Förvaltningens syn är att Uddevalla kommun, utöver den generella 

lagstiftningen till skydd för djurlivet under perioden 1 mars till 20 augusti, också har ett 

bra utbud med strövområden och grönytor för hundar och deras ägare. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 

 

2018/46 

Marie Forsström inkom 22 februari 2018 med ett medborgarförslag om att få ett 

inhägnat område att släppa hunden fri i Ljungskile. Uddevalla kommun har ingen 

princip för var hundrastgårdar ska finnas. Idag erbjuder kommunen en hundrastgård om 

1200 m², som är belägen mellan Exercisvägen och Västgötavägen, karta bifogas. 

Förvaltningens syn är att Uddevalla kommun, utöver den generella lagstiftningen till 

skydd för djurlivet under perioden 1 mars till 20 augusti, också har ett bra utbud med 

strövområden och grönytor för hundar och deras ägare. Samhällsbyggnadsnämnden 

beslutar att avslå medborgarförslaget. 

 

2018/803 

Kurt Ridell inkom den 18 november 2018 med ett medborgarförslag om att kommunen 

bör avlägsna alla reklamskyltar som saknar tillstånd längs med kommunens bilvägar. 

Åtgärder för reklamskyltar som saknar tillstånd hanteras under tillsynsplanen enligt 

Plan- och bygglagen för 2020 – 2022.  Tillsynsplanen innehåller en prioritering av  
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ärenden, där överträdelser mot Plan- och bygglagen som innebär en påtaglig fara för liv 

och hälsa prioriteras. Övriga ärenden ska hanteras skyndsamt. I planen framgår också att 

Samhällsbyggnadsnämnden under 2020 - 2022 kommer genomföra en planerad tillsyn 

av tillgängligheten i offentliga lokaler och på allmänna platser samt tillsyn av lekplatser. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

2019/448 

Medborgarförslaget avser de blomsterurnor som finns på den avstängda delen av den 

norra kajen. Förslagsställaren önskar att dessa rensas från ogräs då de inte skötts om 

sedan kajen stängdes av.  

Kajen är dock avstängd på grund av skredrisk. Detta innebär förbud mot att vistas i 

området. Förbudet gäller såväl för allmänheten som för personalen på Gata 

Parkenheten. Detta innebär att man inte kan rensa ogräs eller liknande i det aktuella 

området på grund av att det klassas som en arbetsmiljörisk. Samhällsbyggnadsnämnden 

beslutar att med denna tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat. 

 

2019/318 

Medborgarförslaget är ett förslag om att sätta upp fler papperskorgar för att undvika att 

skräp hamnar i naturen. Förslagsställaren föreslår vidare att man tar fram en städplan 

kring hur kommunen ska arbeta med nedskräpning. Kommunfullmäktige antog den 12 

september 2018 en ny avfallsplan för Uddevalla kommun. Ett av planens 7 målområden 

är att förebygga och hantera nedskräpning. I arbetet mot nedskräpning följer 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i första hand de åtgärder som finns föreslagna i denna 

plan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med tjänsteskrivelsen anse 

medborgarförslaget besvarat. 

 

2019/773 

Förslagsställaren önskar K-märka idrottshallen på Windingsborg. Idrottshallen från 

1940 och simhall från 1970-talet är båda tidstypiska och har arkitektoniska kvaliteter 

och värden. Idrottshallen är värdefull ur flera perspektiv. Dess konstruktion är speciell 

och arkitekturen tidstypisk för slutet av 30-talet. Få liknande byggnader finns kvar i 

Sverige. Både idrottshallen samt badhuset är dock i stort behov av underhåll och 

anpassning för att kunna motsvara dagens krav. Med bakgrund av detta har det av 

ekonomiska och praktiska skäl bedömts att de inte är lämpliga att bevara eller använda 

på nuvarande sätt. Den typ av skyddsmärkning som förslagsställaren vill belägga 

idrottshallen med ges inom ramen för en detaljplan.  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-08 § 33 att nuvarande sim-och idrottshall ska 

rivas innan byggnation av "Framtidens bad" påbörjas. Samhällsbyggnadsnämnden 

beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

2019/661 

Medborgarförslaget handlar om att sammanlänka olika delar av Fasseröd genom 

övergångsställen och gångvägar, främst över Skidgatan. Kommunen föreslår att en 

gångväg anläggs på södra sidan av Skidgatan och eventuellt en gångpassage över 

Skidgatan. Detta är tillagt i kommunens åtgärdslista över gång- och cykelvägar. Varje år  
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genomförs en prioritering av de åtgärder som finns med i listan. Utifrån prioriteringen 

tas en genomförandeplan fram inför kommande år och åtgärderna/projekten beställs. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

2019/262 

Margaretha Olsson föreslår i sitt medborgarförslag att markera ut var man får cykla på 

gång- och cykelbanan utefter Göteborgsvägen. Gång- och cykelbanan på 

Göteborgsvägen är inte separerad, vilket innebär att gående och cyklister ska samsas om 

utrymmet på gång- och cykelbanan.  För att en gång- och cykelbana ska kunna vara 

separerad måste gång- och cykelbanan vara bredare än 4,3 meter utefter hela sträckan. 

Gång- och cykelbanan utefter Göteborgsvägen uppfyller inte dessa krav och kan därför 

inte göras om till en separerad gång- och cykelbana, som med markering anger var man 

ska cykla respektive gå. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå 

medborgarförslaget. 

 

2019/447  

Medborgaförslaget är ett önskemål om att träd ska fällas vid Hafstensklippan för att på 

så sätt skapa utsikt åt alla håll. Kommunen är dock inte markägare på den aktuella 

platsen och har därför ingen rådighet över skogen. Stigen upp till Hafstensklippan ingår 

i campingens verksamhet varför förslagsställaren istället hänvisas dit. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med denna tjänsteskrivelse anse 

medborgarförslaget besvarat. 

 

2020/179 

Förslagsställaren föreslår att man tillskapar ett slags föreningshus för att samla olika 

föreningar. I förslaget nämns kontor, kök, ateljé bland annat. Förslagsställaren önskar 

också att föreningshusets placering ska vara tillgänglig. I dagsläget pågår ett par större 

arbeten kring just stöd till Uddevallas föreningsliv. Det ena handlar om att se över och 

eventuellt revidera kommunens riktlinjer kring föreningsstöd och det andra handlar om 

lokaler för kulturlivet/kulturföreningar.  

Förvaltningen bedömer att den önskan som framförs i förslaget faller inom ramen för 

den redan påbörjade förstudien. Kultur och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget 

med hänvisning till att en förstudie i frågan redan är påbörjad. 

 

2019/514 

Gunnar Dramsvik har inlämnat ett medborgarförslag om möjligheterna att ge 

kommunalt skydd, eller stöd för bevarande gällande fastigheten Grohed 1:2. Fastigheten 

Grohed 1:2 besitter stora kulturhistoriska värden. Frågan är dock om de är synnerligen 

stora och på vilket sätt kan dessa värden i så fall kan bevaras. 2014 ansökte Gunnar 

Dramsvik om byggnadsminnesförklaring för fastigheten. Länsstyrelsen delade 

Bohusläns museums bedömning och ansåg inte att Groheds gästgivaregård och tingshus 

uppfyllde lagens krav på att ha ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde”… Alla typer 

av skydd för fastigheter kräver mer eller mindre samverkan med fastighetsägaren. 

Kultur och fritidsnämnden anser att fastigheten Grohed 1:2 har stora kulturhistoriska  
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värden, men ser inte föreslagen väg till bevarandeåtgärder som möjliga och väljer därför 

att avslå Gunnar Dramsviks medborgarförslag. 

 

Vänortsstyrelsens protokoll 2020-04-16 

 

Demokratiberedningens protokoll 2020-04-02 

 

2020/264 

Reviderad planeringsprocess för flerårsplan 2021-2023 med budget för 2021. 

Kommunstyrelsen har beslutat att flerårsplan 2021-2023 med budget för 2021 beslutas 

på kommunfullmäktiges sammanträde i oktober samt, 

att kommundirektören ges i uppdrag att identifiera eventuella investeringsobjekt som av 

tidskritiska skäl behöver beslutas på kommunfullmäktiges innan dess. Dessa eventuella 

objekt och beslut ska beredas av kommunstyrelsen. 

 

2020/191 

Munkedals kommuns Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-04-27 § 30 om 

Avsiktsförklaring om transportkorridor Skagerack 
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§ 131 Dnr KS 2020/00293  

Medborgarförslag från Ellinor Andersson om bastu och kallbad 
för kommuninvånarna 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till kultur-och fritidsnämnden att besluta i ärendet.  
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§ 132 Dnr KS 2020/00260  

Medborgarförslag om småbarnsgungor och lampor vid 
lekplatsen på Opalvägen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  
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§ 133 Dnr KS 2020/00308  

Medborgarförslag om skollunch till elever som läser på distans 
pga corona 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till barn- och utbildningsnämnden att besluta i ärendet.  
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§ 134 Dnr KS 2020/00289  

Medborgarförslag från Joakim Hedlund om utomhus 
padelbanor i Ljungskile 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till kultur- och fritidsnämnden att besluta i ärendet.  
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§ 135 Dnr KS 2020/00259  

Medborgarförslag om att stänga infart vid Rimnersområdet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  
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§ 136 Dnr KS 2020/00343  

Avsägelse från Jonas Sandwall (KD) gällande samtliga uppdrag 
i Uddevalla kommun samt fyllnadsval 

Sammanfattning 

Jonas Sandwall (KD) har i en skrivelse till kommunfullmäktige daterad 2020-05-08 

avsagt sig samtliga uppdrag i kommunen samt meddelat att han inte längre är 

gruppledare för Kristdemokraterna. Kommunfullmäktige har att behandla avsägelsen 

avseende uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän samt notera avsägelsen för gruppledarvalet. 

 

Uppdragen som ledamot i samhällsplaneringsutskottet och ordförande i 

arbetsmarknads-och integrationsutskottet kommer hanteras på kommunstyrelsens 

nästkommande sammanträdet. 

Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2020-04-08 

Yrkanden 

Christina Nilsson (KD) nominerar David Sahlsten (KD) till ny ledamot i 

kommunstyrelsen, Jerker Lundin (KD) till ny ordförande i Räddningstjänstförbundet 

Mitt Bohuslän samt anmäler David Sahlsten (KD) som ny gruppledare för 

Kristdemokraterna. 

 

David Sahlsten (KD) nominerar Christina Nilsson (KD) till ny ersättare i 

kommunstyrelsen efter sig själv. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att behandla ärendet utöver tillkännagivandet, 

 

att välja David Sahlsten (KD) till ledamot i kommunstyrelsen till och med 2022-12-31, 

att välja Christina Nilsson (KD) till ersättare i kommunstyrelsen efter David Sahlsten 

(KD) till och med 2022-12-31, 

 

att välja Jerker Lundin (KD) till ordförande för Räddningstjänstförbundet Mitt 

Bohuslän till och med 2022-12-31 samt 

 

att anmäla David Sahlsten (KD) som kristdemokraternas gruppledare i 

kommunfullmäktige. 

 


