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Kristina Mars 

4.  Statusrapport ungdomsfullmäktige  
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Kl. 14:00 

Valentina 

Velasquez, 

Charlotte Gerd 

5.  Verksamhetsberättelse 2019 för demokratiberedningen 
Dnr KS 2020/00067  

Nina Möller 

6.  Information om medborgarbudget i Göteborgs stad 
Dnr KS 303759  

Nina Möller 

7.  Information om demokratipriset 2020 
Dnr KS 2020/00114  

Nina Möller 

8.  Övriga frågor 
Dnr KS 295843  
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Handläggare 

Utvecklare Nina Möller 

Telefon 0522-69 60 24 
nina.moller@uddevalla.se 

 

Verksamhetsberättelse 2019 för demokratiberedningen 

Sammanfattning 

Demokratiberedningen ansvarar för att bereda ärenden om utveckling och samordning 

av kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande samrådsorganens 

genomförande och utveckling, ansvara för och utgöra jury för Uddevalla kommuns 

demokratipris samt att initiera demokratiprojekt. I verksamhetsberättelsen beskrivs vad 

som är gjort inom ramen för beredningens ansvarsområde under 2019.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-04 

Verksamhetsberättelse 2019 för demokratiberedningen, 2020-02-04 

Sammanställning medborgarförslag 2018, 2020-02-04      

Förslag till beslut  

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige 

 

att  godkänna informationen 

 

   

 

 

 

Peter Larsson Nina Möller 

Kommundirektör Utvecklare 
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Handläggare 

Utvecklare Nina Möller 

Telefon +46522696024 

nina.moller@uddevalla.se 

 

Kommunledningskontoret 

Ekonomiavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00   

    

www.uddevalla.se E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se  

Verksamhetsberättelse 2019 för demokratiberedningen 

Ledamöter 

Elving Andersson, C ordförande 

Louise Åsenfors, S vice ordförande 

Fredrik Södersten, M 

Ralph Steen, L 

Joceline Haddad, KD 

Sharif Baseey, S 

Martin Pettersson, SD 

Beredningens uppdrag 

 Bereda ärenden om utveckling och samordning av kommunens demokratiarbete 

 De kommunövergripande samrådsorganens genomförande och utveckling 

 Ansvara för och utgöra jury för Uddevalla kommuns demokratipris  

 Initiera demokratiprojekt 

 

l övrigt bereder beredningen de ärenden som fullmäktige beslutar att överlämna till den. 

Beredningen får även väcka ärenden i fullmäktige inom sitt ansvarsområde. 

Beredningen ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till dess 

uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som beredningen finner 

påkallade. 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Demokratiberedningen sammanträder en gång i månaden med uppehåll i januari, juni, 

juli och augusti. 

 

Bereda ärenden om utveckling och samordning av kommunens 

demokratiarbete 

 

Införandet av årlig medborgardag 

I september 2017 beslutade kommunfullmäktige, som ett svar på en motion om 

införandet av en årlig medborgardag, att man skulle se över möjligheterna för 
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förtroendevalda att kunna delta på befintliga forum för att kunna föra dialog med 

medborgarna. Ett första försök genomfördes på Bo- och Leva-mässan i april 2018, men 

då mässan inte skulle genomföras under 2019 lade Kommunstyrelsen i januari fast att 

man på annat sätt avsåg att jobba vidare med motionens intention.  

 

Ett sätt att förverkliga motionens intention var att Demokratiberedningen under våren 

2019 beslutade att pröva att genomföra ett så kallat ”politikertorg” i samband med 

kommunens officiella nationaldagsfirande på Gustavsberg den 6 juni. Alla partier i 

kommunfullmäktige bjöds in att delta i arrangemanget för att möta och samtala med 

allmänheten, och genomförandet stöttades av kultur- och fritidsförvaltningen. En 

uppföljning av evenemanget visade att både de förtroendevalda och förvaltningen var 

nöjda med arrangemanget och önskar att det genomförs igen. Vissa praktiska 

förbättringar kan göras, och en avstämning om utvecklingen av politikertorget kommer 

genomföras under våren 2020. 

 

Ytterligare ett sätt att förverkliga intentionerna kring medborgardag var att 

kommunstyrelsen i oktober fattade beslut om att införa återkommande 

medborgardialoger på och i samarbete med Kontaktcenter. Syftet är huvudsakligen att 

ge medborgarna möjlighet att träffa kommunens företrädare och få möjlighet till dialog. 

Kommunens företrädare omnämns i beslutet som nämndernas presidier, 

förvaltningschef samt partiernas gruppledare.  

 

De kommunövergripande samrådsorganens genomförande och utveckling 

Sedan 1 januari 2017 har demokratiberedningen det samlade ansvaret för kommunens 

övergripande samrådsorgan; rådet för äldre, rådet för personer med 

funktionsnedsättning samt ungdomsfullmäktige. Socialnämndens ordförande är tillika 

ordförande för de båda råden, vilket gör att demokratiberedningen endast följer rådens 

genomförande och fångar upp behov av eventuella revideringar i hanteringen.  

 

Utveckling av ungdomsfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställde under 2017 en ny arbetsordning för 

ungdomsfullmäktige, som byggde på det underlag som beredningen tillsammans med en 

arbetsgrupp bestående av unga arbetade fram. Nyheter i arbetsordningen för 

ungdomsfullmäktige är att ledamöterna ska väljas på varje skolhus/grundskola samt att 

fritidsgårdarna och ungdomsförbunden från de partier som finns representerade i 

fullmäktige väljer ledamöter. En annan nyhet är att ledamöterna i ungdomsfullmäktige 

ska arvoderas i enlighet med kommunens riktlinjer för ekonomisk ersättning för 

förtroendevalda. Dessutom har ungdomsfullmäktige en egen budget att besluta om. 

Ungdomsfullmäktige ska även utse en styrelse som ansvara för att planera och bereda 

sammanträdena.  

 

Den nya arbetsordningen började gälla 1 juli 2017, men på grund av att 

ungdomssamordnartjänsten inledningsvis var vakant kunde val till ungdomsfullmäktige 
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inte genomföras enligt plan. En viss satsning på marknadsföring och 

informationsinsatser genomfördes under året, men intresset från ungdomarna var lågt 

och eftersom det inte kom in tillräckligt med nomineringar till ungdomsfullmäktige gick 

det heller inte att genomföra ett val vid uppstarten av höstterminen 2018. Under 2019 

blev arbetet åter försenat och den 17 december öppnades möjligheten att skicka in 

nomineringar till ungdomsfullmäktige. Röstningsperioden är planerad till första delen 

av året, och första mötet beräknas kunna bli under vårterminen.   

 

Ansvara för och utgöra jury för Uddevalla kommuns demokratipris 

Uddevalla kommun delar årligen ut ett demokratipris för att uppmärksamma och belöna 

en enskild person/personer, en förening eller annan grupp som på ett utmärkande sätt 

värnar om demokrati, mänskliga rättigheter och/eller motverkar olika former av 

diskriminering i Uddevalla.  

 

Demokratipriset består av ett diplom samt 10 tkr som delas ut i samband med firandet 

av Sveriges nationaldag den 6 juni. Utav de nomineringar som inkom till kommunen så 

valde juryn att tilldela 2019 års demokratipris till Brottsofferjouren Bohus-Norra 

Älvsborg med motiveringen:  

 

Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg gör ett omfattande arbete för 

mänskliga rättigheter genom att ge stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga i 

Uddevalla kommun. Brottsofferjouren utför i sitt ideella arbete något som 

kompletterar statens och kommunernas arbete och som gör att Sverige 

uppfyller de krav som FN-deklaration ställer. Utöver arbetet med 

brottsofferstöd och vittnesstöd arbetar man också förebyggande med projekt 

och föreläsningar om demokratibrott och våld mot kvinnor. 

 

Genom att tilldela Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg demokratipriset år 

2019 vill Uddevalla kommun uppmärksamma deras viktiga insatser och även 

öka kännedomen om Brottsofferjourens verksamhet. 

  

Initiera demokratiprojekt 

Sveriges Kommuner och Regioner bjöd i februari 2019 in till ett nytt nätverk med syfte 

att utveckla medborgarbudget för demokratisk och social hållbarhet. I mars föreslog 

Demokratiberedningen för Kommunstyrelsen att fatta besluta om att Uddevalla 

kommun skulle delta i nätverket, vilket Kommunstyrelsen också gjorde. Målet är att 

under tre år pröva och utveckla medborgarbudget utifrån SKR:s modell. I projektet 

inkluderas också utvärdering, lärande och utveckling av modellen. 

 

Det första delprojektet från Uddevalla har varit en medborgarbudget med fokus på att 

bryta segregationen. Dialoger och omröstning om vilka tre fokusområden som man i 

arbetsgrupper ska arbeta vidare med har ägt rum under året. Konkreta aktiviteter 
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kommer att genomföras under 2020, och de resurser som finns tillgängliga för 

aktiviteterna är totalt 180 000 kr. Det finns också ambitioner att genomföra en ny 

omgång på samma tema under 2020.  

 

Diskussioner har förts om ifall utveckling av en av Uddevallas stadsparker skulle kunna 

vara föremål för ytterligare ett delprojekt i arbetet med medborgarbudget, men ännu är 

inget konkret beslut fattat.   

 

Övriga frågor som beredningen diskuterat och informerat sig kring  

- Resultatet av SCB:s medborgarundersökning i Uddevalla 

- Förvaltningsområdet för finska språket 

- SKR:s nätverksträff för förtroendevalda med ansvar för medborgardialog 

- Medborgardialog inom Uddevallahem 

- Demokratiprojekt i Uddevallas isländska vänort Mosfellsbaer 

- Arkitekttävlingen Europan i Uddevalla 

- Hate awareness day i Uddevalla 

- Valdeltagandet i EU-valet 2019 

- Samhällsguide Uddevalla 

- SKR-webbutbildning i medborgardialog 

- Remiss avseende ett medborgarförslag om dialogmöten i kommunen 

 

Uppföljning av medborgardialoger i kommunen 

Under 2019 har ett antal större medborgardialoger genomförts, och utöver de dialoger 

som nämns nedan har också en hel del viktiga dialogliknande insatser gjorts som syftat 

till att stärka förtroendet hos medborgarna, främja ett gott dialogklimat och få till stånd 

bättre beslutsunderlag för kommunens nämnder. 

 

I december 2018 genomförde stadsutvecklingsprojektet (kommunledningskontoret) en 

intern dialog med representanter från främst samhällsbyggnadsförvaltningen och 

kommunledningskontoret. Syftet var att utifrån resultatet från dialogen formulera en 

vision för Uddevallas stadsutveckling. Efter genomförd dialog uppmärksammade 

projektet att framtaget material saknade sociala perspektiv samt kompetens från andra 

förvaltningar och målgrupper. Projektet genomförde då en kompletterande dialog med 

syfte för att få med perspektiv från olika aktörer och grupper som verkar i Uddevalla, 

främst utanför den kommunala organisationen. Dialogen genomfördes den 14 maj 2019, 

och det bjöds in personer utifrån behovet av att lyfta perspektiv och målgrupper såsom 

föreningsliv, näringsliv, besöksnäring, kulturliv, barn och äldre (8 & 80-perspektiv), 

jämställdhet, socialtjänst samt integration/arbetsmarknad. Totalt samlades 28 deltagare 

för en workshop där frågeställningarna om vad som bidrar till ett gott liv och vilka 

perspektiv och fokus som för stadsutveckling. Dialogen följdes upp med ett utskick i 

slutet av maj med en sammanställning av resultatet och information om hur arbetet 

planerades framöver. En skriftlig utvärdering till deltagarna genomfördes och det kom 
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in totalt 15 svar. Alla var nöjda med bemötandet från kommunens representanter, två 

personer svarande dock att de inte upplevde personerna från kommunen som 

kompetenta. Majoriteten upplevde att de blev lyssnade på och fick komma till tals vid 

mötet samt att de upplevde att de genom sitt deltagande på något sätt kunde påverka 

kommunens arbete med ny vision för stadsutvecklingen. Slutligen skickades det färdiga 

visionsdokumentet ut till alla deltagare i de två genomförda dialogerna efter en 

presentation i samhällsplaneringsutskottet den 4 september.   

 

Under 2019 har Integrationsenheten (kommunledningskontoret) genomfört en 

medborgarbudget som inleddes med tre dialoger om segregation tillsammans med 

medborgare i kommunen. Medborgarna fick komma med förslag på hur vi kan bryta 

segregationen tillsammans. I september bjöds in till nästa steg av medborgarbudgeten, 

som innebar att sex fokusområden med olika aktivitetsförslag fanns framtagna för 

omröstning. De vinnande områdena blev: 

- Mänskliga rättigheter, diskriminering och attitydförändring 

- Mötas genom föreningslivet 

- Samhällsinformation för gamla och nya svenskar.  

Dessa områden har nu Uddevalla kommun, Uddevallas föreningar och medborgare 

bildat gemensamma arbetsgrupper kring. Varje arbetsgrupp har en egen 

verksamhetsbudget på ca 60 000 kr att förfoga över. En tjänsteperson från kommunens 

integrationsenhet är sammankallande för varje grupp. Målet är att aktiviteterna inom 

fokusområdena ska vara genomförda eller påbörjade fram till sommaren 2020. Ca 80 

medborgare har deltagit i processen och samtliga förvaltningar i kommunen har varit 

inbjudna att delta, lyssna och diskutera. En utvärdering av dialogmötena kommer att 

genomföras. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen genomförde under 2019 externa och interna dialoger 

kring utformningen av en ny hästanläggning i Uddevalla kommun. Uppdraget som gavs 

till Kultur och fritid var att arbeta för att skapa en multifunktionell anläggning där olika 

verksamheter skall kunna samnyttja de framtida lokalerna. Dialogerna genomfördes i 

workshopform och sammanställdes i två rapporter, en för externa intressenter och en för 

interna. De externa tillfällena genomfördes på aktivitetscentret Ryttaren under våren och 

var uppdelade tematiskt med fokus på Ridskola, Pararidning (ridning för personer med 

funktionsnedsättning), Träning/Tävling, Tävling/Event samt Ungdomsfokus. Tillfällena 

samlade sammanlagt ett fyrtiotal idrottsutövare, arrangörer, hästföretagare och andra 

framtida brukare av den nya idrottsanläggningen.  

 

Även den interna dialogen genomfördes i workshop-format och de som deltog var 

förtroendevalda, förvaltningschefer samt andra sakkunniga tjänstepersoner från flertalet 

av kommunens förvaltningar. Temat för workshopen var att skapa visioner kring vilken 

förvaltningsövergripande nytta hästanläggningen skulle kunna innebära och många 

goda visioner kom fram. Flertalet av idéerna delades av den interna som de externa 
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dialoggrupperna.  

 

I dialogerna med såväl den externa som den interna gruppen fanns många liknande 

uppfattningar kring att alla, oavsett kön, ålder, funktionsvariation eller socioekonomi 

skall kunna besöka anläggningen och delta i verksamheten. Tillgång till kollektivtrafik 

och vägnät med större vägar framställdes som avgörande faktorer samt att denna 

idrottsanläggning skall jämställas med andra kommunala lokaler för idrott.  

 

Målet med dialogerna var att skapa ett underlag för ett fortsatt arbete med att utreda 

verksamhetsbehovet i den nya anläggningen. Under 2020 kommer Kultur och 

fritidsförvaltningen arbeta vidare med att sammanställa ett underlag för att i början av 

2021 beställa en förstudie som genomförs av Samhällsbyggnadsförvaltningen. En 

utvärdering av dialogträffarna är genomförd, och även om svarsfrekvensen inte var så 

hög så var alla svarande nöjda eller mycket nöjda med information, bemötande, m.m. 

En osäkerhetsfaktor framkom i utvärderingen, och det var i vilken utsträckning man 

upplevde att men genom deltagandet haft möjlighet att påverka ridsportens utveckling i 

kommunen. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen haft även genomfört en enkätundersökning för att få 

veta vad gymnasieungdomar anser gällande utformning av ett framtida bibliotek.  

 

Socialnämnden har etablerade kanaler för dialog med brukare och anhöriga inom 

nämndens verksamheter. Dialog- och informationsmöten har förts kring större 

förändringsarbetet, t ex vid omstruktureringsarbeten inom förvaltningen. Befintliga 

kanaler, t ex råden för äldre och personer med funktionsnedsättning, brukarråd, 

boenderåd, husmöten, nyttjas även för inhämtande av synpunkter. Utöver detta hålls 

särskilda möten med föreningsrepresentanter som socialnämnden samarbetar med. 

 

Vare sig barn- och utbildningsnämnden eller samhällsbyggnadsnämnden har genomfört 

någon större medborgardialog under året. 

 

Uppföljning av kommunövergripande påverkanskanaler  

Uddevalla kommun har ett antal kommunövergripande kanaler för medborgarna att 

påverka genom; ungdomsfullmäktige, råd för äldre, råd för personer med 

funktionsnedsättning, medborgarförslag samt synpunktshanteringen.  

 

 

Som ovan nämnts har det inte funnits något Ungdomsfullmäktige under år 2019, dock 

har förberedelser och nomineringsprocess påbörjats för en nystart under 2020. 

 

 

Demokratiberedningen har ansvaret för båda rådens utveckling och genomförande för 

att skapa samsyn mellan kommunens övergripande samrådsorgan. Råden sammanträder 
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sex gånger/år varav två gånger är gemensamma för de båda råden.  

 

Kommunala rådet för äldre består av 18 ledamöter varav tio är representanter från 

pensionärsorganisationer och åtta är representanter från nämndernas presidium (två från 

varje). Varje år ska även kommunstyrelsens presidium delta vid två av rådens 

sammanträden. Rådet för äldre har under 2019 informerat sig kring frågor om bland 

annat brukarundersökning om äldreomsorgen, Uddevallas nya badhus, flexlinjen, 

utveckling av Uddevalla Centrum, vårdplanering, m.m. Pensionärsorganisationerna har 

också erbjudits att lämna synpunkter på förslag till samarbetsavtal gällande 

matkasse/plock av matvaror samt synpunkter på samverkansmajoritetens budgetförslag. 

En stående punkt på sammanträdena har varit att nämndernas representanter berättat vad 

som varit på gång inom respektive nämnd, Socialnämndens verksamhet har fått mest 

fokus och genom att förvaltningschefen haft en egen punkt med information från 

socialtjänsten på samtliga sammanträden. Ordföranden i rådet har under hösten 2019 

initierat en utvärdering av rådet för äldre, men som i dagsläget inte är klar. 

 

 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning består av 18 ledamöter 

varav tio är representanter från handikapporganisationer och åtta är representanter från 

nämndernas presidium (två från varje). Varje år ska även kommunstyrelsens presidium 

delta vid två av rådens sammanträden. Under 2019 har rådet bland annat informerat sig 

kring frågor gällande brukarundersökning avseende funktionsnedsatta och LSS, 

flexlinjen, det nya badhuset samt kring en hel del frågor som rör specifika platser i den 

offentliga miljön. Värt att notera är att en rad punkter på rådets ärendebalanslista under 

hösten har skjutits från det ena sammanträdet till det andra utan att det blir någon 

diskussion, och anledningen tycks vara att ansvariga personer i kommunens 

förvaltningar inte varit närvarande. En stående punkt på sammanträdena har varit att 

nämndernas representanter berättar vad som varit på gång inom respektive nämnd. 

Ordföranden i rådet har under hösten 2019 initierat en utvärdering av rådet för personer 

med funktionsnedsättning, men som i dagsläget inte är klar. 

 

 

Uppföljningen av medborgarförslag görs med ett års eftersläpning eftersom 

medborgarförslag ska beredas så att de kan hanteras av kommunfullmäktige eller utsedd 

nämnd inom ett år från det att de har inkommit. Under 2018 inkom 92 

medborgarförslag, drygt 30% av förslagen kommer från kvinnor och knappt 70% 

kommer från män. Det har varit en handfull personer som har inkommit med fler än ett 

förslag, och en individ som står för hela 19 medborgarförslag under år 2018.  

Två av de 92 förslagen dessa ryms inte inom den kommunala kompetensen och har 

därför avvisats. I övrigt har medborgarförslagen besvarats enligt nedanstående diagram. 
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Ovanstående diagram visar i nuläget en påverkansgrad för medborgarförslag på ca 7 %. 

Beroende på utfallet av de förslag som ännu inte är besvarade kan påverkansgraden 

komma att öka. Samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som fått omhänderta flest 

ärenden; 45 förslag. Därefter kultur- och fritidsnämnden; 26 förslag, kommunstyrelsen; 

13 förslag, barn- och utbildningsnämnden; 4 förslag, socialnämnden förslag och 

kommunfullmäktige har beslutat i ett förslag. 

 

De flesta medborgarförslag hamnar varken i kategorin ”bifall” eller ”avslag” utan de 

blir ”besvarade” (se Sammanställning medborgarförslag 2018). I flera fall är det svårt 

att avgöra och svaret är positivt eller negativt. I många av nämndernas svar hänvisas till 

pågående eller planerat arbete. Däremot finns ingen uppföljning gällande ett 

medborgarförslags faktiska påverkan i det fortsatta arbetet. I flera fall ges det i samband 

med att nämnderna beslutar om medborgarförslagen uppdrag till förvaltningarna att 

utreda frågan eller arbeta in förslaget från medborgarna i en kommande process. Hur 

arbetet fortlöper går dock inte att följa i själva ärendet för medborgarförslaget.  

Att notera är att det är ett större antal än tidigare som inte har blivit besvarade, trots att 

det gått mer än 1 år sedan förslaget inkom till kommunen. Det har gjorts viss utredning 

kring orsakerna till att ärendena har dragit ut på tiden, och ibland vill man vänta in 

något kommande beslut inom förslagsområdet och det är också vanligt att man haft en 

del kontakt med förslagsställaren även om förslaget formellt sett inte är hanterat och 

avslutat.  

 

Under 2019 har antalet medborgarförslag fortsatt att öka, det inkom 100 st förslag. 

Eftersom kommunen har ett år på sig att besvara dessa görs uppföljningen av dessa 

förslag år 2021. 

 

 

Beslut gällande medborgarförslag 2018 

Avslag Bifall Besvarat Ej behandlat ännu
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Synpunktshanteringen i Uddevalla kommun omfattar beröm och klagomål som 

inkommit till kommunen via e-tjänsten för synpunkter. Under 2019 har det totalt 

inkommit 62 synpunkter varav 13 beröm och 49 klagomål. Vid en jämförelse med 

föregående år har berömmen minskat och klagomålen ökat i antal. 

 

Nämnd Beröm Klagomål Totalt 
Barn- och utbildningsnämnden 2 8 10 

Kommunstyrelsen 2 5 7 

Kultur- och fritidsnämnden 0 3 3 

Samhällsbyggnadsnämnden 7 12 19 

Socialnämnden 2 21 23 

Totalt 13 49 62 
 

 

Berömmen handlar ofta om att medborgare uppskattar saker som kommunen har gjort i 

den offentliga miljön; fina blomsterplanteringar, ljussättning i juletid, klottersanering, 

m.m. Det handlar också en om olika enheter i kommunens verksamheter som man 

tycker fungerar mycket väl med ett stort engagemang från personalen inom t.ex. 

äldreboenden.   

 

Klagomålen handlar i en del fall om individärenden, där man upplever att man själv 

eller någon i ens närhet har fått ett dåligt bemötande från kommunens personal, eller att 

de omsorgstjänster man blivit beviljad inte utförs på rätt sätt. En hel del klagomål 

handlar också om mer generella frågor som exempelvis hur förskoleplatser fördelas, hur 

parkeringstillsyn utövas, långa svarstider eller missnöje med mat som serveras i 

kommunens verksamheter.  

 

En del av de inkomna klagomålen är inlämnade av personer som vill vara anonyma och 

går därför inte för ansvarig förvaltning att återkoppla på. Men ärendena lämnas alltid 

över från Kontaktcenter till ansvariga chefer, fastän det i ärendedokumentationen kan 

vara svårt att se om det skett någon åtgärd eller liknande. De flesta klagomålen där 

personen önskar återkoppling har efterföljts av en diskussion eller mailkonversation 

med förvaltningen. Något ärende har inte hunnit hanteras ännu, eftersom det inkom så 

sent på året. Dessvärre finns också en del ärenden där det i ärendehanteringssystemet 

inte går att utläsa hur omhändertagandet av klagomålet har skett. Förhoppningsvis är 

själva ärendena i praktiken hanterade, och det är enbart dokumentationen i 

ärendehanteringssystemet för synpunkter som brister. Men för att säkerställa detta krävs 

fördjupad utredning av vad som hänt i de enskilda fallen samt förbättring av rutinerna 

kring dokumentationen. 

 

Budget 
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Demokratiberedningen 

Utfall  

2019 (kr) 

Budget  

2019 (kr) 

Avvikelse 

2019 (kr) 

Demokratipriset 10 000  10 000 0  

Arvode 149 105 69 653 -79 453 

Övrigt 12 240  20 000 7 760 

 Totalt 171 345 99 653 -71 693 

 

Demokratiberedningen har år 2019 haft en budget på ca 100 tkr.  Ca 10 tkr är avsatt för 

demokratipriset, ca 70 tkr för arvoden och 20 tkr för övriga kostnader såsom 

konferenser och resor. Ett underskott redovisas på dryga 70 tkr till följd av högre utfall 

för arvoden jämfört med avsatt budget.  

 

Bilagor 
Sammanställning medborgarförslag 2018. 



Medborgarförslag 

inkomna 2018
Beslut Motivering Förslagets innehåll

2018/018 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat Förvaltningen ska utreda frågan vidare. Lasershow som nyårsfirande.

2018/035
Avvisas, ligger utanför den kommunala 

kompetensen
Avvisas - Miljövänlig ersättning av plastpåsar.

2018/046 Överlämnas till samhällsbyggnad Ej besvarat
Förvaltningen kommer ev. att skriva fram ett förslag till avslag under våren 

2020.
Hundrastgård i Ljungskile.

2018/053 Överlämnas till samhällsbyggnad Avslag
Kommunen har gjort en bullermätning och nivåerna vid aktuell fastighet är inte 

så höga att det är aktuellt med någon bulleråtgärd.
Bullerplank på Västanvindsvägen.

2018/055 Överlämnas till samhällsbyggnad Avslag
Trots transport änses det ändå mer miljövänligt att hantera avfallet enligt 

tidigare beslut med rötning och omvandling till biogas.

Elda upp matavfall i U-a istället för att köra det 

till Linköping.

2018/075 Överlämnas till kommunstyrelsen Avslag

Förslaget bedöms kosta några hundratusen, och ur folkhälsoperspektiv är 

tillgång till reflexer inte det avgörande utan snarare beteendet att bära reflexer - 

och det ska man fortsätta jobba med gentemot skolor osv.

Dela ut reflexer till hushållen.

2018/085 Överlämnas till samhällsbyggnad Ej besvarat
Förvaltningen kommer ev. att skriva fram ett förslag till avslag under våren 

2020.
Hundrastgård i Sandersdalar.

2018/100
Överlämnas till barn och utbildning 

(efter remiss till  kultur och fritid)
Besvarat

Krävs samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och 

fritidsförvaltningen för att göra denna inom befintliga ramar, och en sådan 

samverkan är påbörjad.

Förslag om barns aktiviteter utanför skoltid.

2018/110 Överlämnas till kultur och fritid Avslag
KFN hänvisar till politiskt fattade beslut gällande badhuset avseende både 

rivning och byggnation.

Förslag om ombyggnation och användning av 

gamla badhuset på Walkesborg.

2018/112 Överlämnas till kultur och fritid Avslag
KFN hänvisar till politiskt fattade beslut gällande badhuset avseende både 

utformning och placering.

Förslag om utformning och placering av nytt 

badhus.

2018/115 Överlämnas till kultur och fritid Avslag

KFN hänvisar till att lokaler för bl.a. idrottsföreningar behöver finnas i 

anslutning till befintliga verksamheter, såsom skola, etc. och tas med i 

planläggning av denna typ av lokaler.

Förslag om byggande av "Uddevalla Event Arena" 

för stora musik- och sportevenemang, samt 

träningshallar & restaurang.

2018/116 Överlämnas till kommunstyrelsen Bifall
KS hänvisar till att det nu på hemsidan finns en länk där det är möjligt att söka i 

diariet och få alla dokument i ett ärende, inkl. förslag och beslut.

Förslag om möjlighet att som medborgare kunna 

söka fram tidigare medborgarförslag för att 

kunna se innehåll och utfall.

2018/118 Överlämnas till kommunstyrelsen Besvarat

KS menar att ett stöd från kommunen bör vara inriktat på att hjälpa till med 

kommunens egna verksamheter, och sådant går i dagsläget att få hjälp med på 

Kontaktcenter. Gällande övrig service från ex.vis biblioteket bör avgränsas 

utifrån säkerhetsfrågor såsom personliga lösenord, etc. 

Förslag om att kommunen kan bistå med IT-hjälp 

för t.ex. elektroniska ansökningar.



2018/119 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat

KFN menar att det pågår ett arbete inom förvaltningen som ligger helt i linje 

med medborgarförslaget, där man inventerar behov av underhåll i kombination 

med att se hur man därefter kan se hur resurser i form av till exempel 

arbetsmarknadsprojekt skulle kunna nyttjas i sammanhanget.

Förslag om upprustning av leder och stugor på 

Herrestadsfjället med hjälp av arbetskraft från 

Arbetsförmedlingen.

2018/120 Överlämnas till kommunstyrelsen Avslag

KS menar att det finns goda skäl till att ha en central placering av ett eventuellt 

kulturhus i kommunen och att samverkan med andra kommuner därför inte ses 

som lämplig.

Förslag om gemensamt kulturhus tillsammans 

med kommunerna Trollhättan och Vänersborg 

med placering i ev. Öxnered.

2018/133 Överlämnas till socialnämnden Delvis bifall
SN menar att det mesta i förslaget går in i saker som planeras för Emaus/Gula 

villan, förutom hunddagis.

Förslag om daglig verksamhet på Emaus/Gula 

villan med fokus på djur och natur, café och 

hunddagis.

2018/141 Överlämnas till samhällsbyggnad Avslag

SBN menar att det är mycket oklart ifall trafiksignaler kan förbättra läget vid 

cirkulationsplatser. Däremot har man gjort en stråkstudie avseende centrala 

Uddevalla och däri funnit att det kan vara möjligt att flytta ett övergångsställe 

för att få en positiv effekt på framkomligheten av biltrafik i området och 

kommer jobba vidare med att utreda detta.

Förslag om att utreda ifall trafikljus kan förbättra 

framkomligheten vid cirkulationsplatsen på 

Västerlånggatan.

2018/161 Överlämnas till samhällsbyggnad Bifall

SBN beslutar att förvaltningen ska snöröja mellan Kallbadhuset och Ljungskile 

centrum samt diskutera med kyrkan om man kan bedriva vinterväghållning 

tillsammans.

Förslag om vinterväghållning på 

strandpromenaden mellan Ljungskile och 

Lyckorna.

2018/168 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat
SBN hänvisar till kommande översyn gällande parkering i bl.a. detta område 

och fram tills det är klart kommer inga ändringar att genomföras.
Förslag om tillskapande av parkering i Fasseröd.

2018/176 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat
SBN hänvisar till pågående förprojektering som berör flertalet av detaljer som 

nämns i medborgarförslaget.

Förslag om att stärka Norra Hamngatan, så att 

pågående infrastrukturprojekt i centrum även 

omfattar denna gata.

2018/201 Överlämnas till kommunstyrelsen Avslag

Kommunen har en överenskommelse med Saronhuset om en "Träffpunkt" för 

personer med social problematik och beträffande fastigheten där McDonalds 

ligger så ägs den av en privat fastighetsägare som råder över vilken verksamhet 

som ska bedrivas i lokalerna.

Förslag om att använda en centralt belägen lokal 

(Mc Donalds gamla lokal) som värmestuga.

2018/208 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat
Förslaget ligger i linje med pågående arbete med en aktivitetspark i 

Skeppsviken, och KFN hänskjuter därför förslaget till detta.
Förslag om skatepark centralt i Uddevalla.

2018/248 Överlämnas till kultur och fritid Avslag
KFN hänvisar till att beslut om nytt badhus vid Windingsborg är fattat samt att 

kommunen har en fungerande ishall. 
Förslag om badhus och ishall vid Rimnersvallen.

2018/250 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat
KFN beslutar att inkludera förslaget som den del i den utvecklinsgplan för 

Rimnersområdet som förvaltningen har i uppdrag att ta fram.

Förslag om att bygga en hall över en 

konstgräsplan vid Rimnersområdet.

2018/253 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat KFN beslutar att inkludera önskemålet i en pågående badplatsutredning.
Förslag om att köpa mark och anlägga en ny 

kommunal badplats vid Grindsjön.



2018/254 Överlämnas till kommunstyrelsen Besvarat

KS hänvisar till att pågående renoveringsarbete av huset kommer att pågå 

under ytterligare flera år, och pga detta är det för tidigt att starta en detaljerad 

utredning om verksamhetsinnehållet.

Förslag om att driva konst- och/eller 

kaféverksamhet i Gula villan på Emausområdet.

2018/284 Överlämnas till samhällsbyggnad Avslag
SBN hänvisar till att kostnaden skulle vara alldeles för hög, och 

resandeunderlaget är alltför litet i Uddevalla kommun.

Förslag om att bygga en eldriven linbana som 

t.ex. ska stanna vid alla skolor.

2018/300 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat KFN beaktar medborgarförslaget i pågående utredning om nyårsfirande.
Förslag om platser för privatpersoner att avfyra 

inköpta fyrverkerier.

2018/301 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat KFN beaktar medborgarförslaget i pågående utredning om nyårsfirande.
Förslag om att utreda alternativa nyårsfiranden i 

Uddevalla kommun.

2018/302 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat KFN beaktar medborgarförslaget i pågående utredning om nyårsfirande.
Förslag om monument och lampor/ljus inom 

ramen för nyårsbudgeten i kommunen.

2018/304 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat KFN beaktar medborgarförslaget i pågående utredning om nyårsfirande.
Förslag om att använda nyårsbudgetmedel till 

elcyklar för uthyrning till personer i kommunen.

2018/310 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat
KFN tycker att förslaget är bra, och anser att man redan arbetar efter inom de 

ramar som ges.

Förslag om att förse rondeller i Uddevalla med 

konstverk som är kopplade till Uddevallas 

historia.

2018/311 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat KFN tycker att förslaget är bra, och instämmer i att skyltarna bör bytas ut.
Förslag om att byta ut husskyltar på historiska 

byggnader i Uddevalla som förfallit.

2018/313 Överlämnas till kultur och fritid Avslag
KFN hänvisar till att beslut om nytt badhus vid Windingsborg är fattat samt att 

kommunen har en fungerande ishall. 

Förslag om att utreda att anlägga ett badhus och 

en ishall vägg i vägg i Skeppsviken.

2018/314 Överlämnas till kultur och fritid Avslag
KFN hänvisar till att beslut om nytt badhus vid Windingsborg är fattat samt att 

kommunen har en fungerande ishall. 

Förslag om att politiker ska genomföra ett 

platsbesök i Skeppsviken kopplat till ett annat 

medborgarförslag om badhus/ishall där.

2018/315 Överlämnas till kommunstyrelsen Avslag
KS nämner de insatser som gjorts för att öka valdeltagandet i dessa områden, 

och menar att befintliga lokaler har kunnat användas.

Förslag om att kommunen ska köpa in valstugor 

till Dalaberg och Hovhult.

2018/330 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat
Det pågår ett arbete med en upprustningsplan som inkluderar belysning på 

aktiva mötesplatser.

Bättre belysning vid tennisbanorna vid 

Strandpromenaden.

2018/351 Överlämnas till kultur och fritid Avslag
Kommunen har redan en modererad Facebooksida för dialog med 

medborgarna, där även konst kan diskuteras.

Tillskapa en Facebookgrupp för dialog kring 

konst, modererad av kommunen.

2018/352 Överlämnas till samhällsbyggnad Avslag

Detaljplanen medger inte nyttjande av aktuell yta som parkering, och 

planavdelningen ser i nuläget över området som möjlig plats för nyetablering 

av förskola.

Utöka parkeringsmöjligheterna vid 

tennisbanorna intill Hovhultsskolan.

2018/356 Överlämnas till kultur och fritid Avslag
Ett sådant förslag kräver mer resurser än de medel som finns tillgängliga, men 

generellt är det intressant och viktigt med medborgardialoger kring konst.

Önskan om medborgardialog om konstnärlig 

gestaltning av Kungsgatan.



2018/360 Överlämnas till kultur och fritid Avslag
KFN påverkar inte Bohusläns Museums utställningsprogram, utan sänder vidare 

förslaget till muséet.

Förslag om att skapa en årlig, tillfällig utställning 

på Bohusläns Museum för amatörer.

2018/361 Överlämnas till kultur och fritid Avslag

Det finns inga medel för att genomföra ett sådant förslag, men om en förening 

skulle vara intresserad av att driva arbetet kan man återkomma till kommunen 

för en diskussion när aktivitetsparken i Skeppsviken är färdigställd.

Avsätta ett område i Uddevalla för en kulturpark 

för amatörer, gärna i Skeppsviken.

2018/371 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat
Förslaget ligger i linje med pågående arbete med en återbrukspark vid 

Havskuren i Uddevalla, och därmed anser man förslaget vara besvarat.

Skapa en återbrukspark med placering i 

Ljungskile.

2018/374 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat

Förvaltningen arbetar nu med förändringar av den aktuella vägen och har för 

avsikt att göra upphöjningar etc. som bidrar till sänkta hastigheter, och som ett 

första steg har man också köpt in skyltar/displayer som mäter hastigheter och 

varnar när hastigheten är för hög.

Anlägga farthinder på Göteborgsvägen i 

Uddevalla.

2018/385 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat

Förvaltningen avser att se över dituationen på Södra Drottninggatan ur ett 

flertal perspektiv och ska återkomma med förslag till helhetslösning under 

2019.

Önskan om åtgärd av trafikproblem på Södra 

Drottninggatan.

2018/386 Överlämnas till samhällsbyggnad Avslag
Kostnaden för att staket bedöms vara för hög i förhållande till hur kort tid som 

planen används.

Förslag om staket vid en beachvolleybollplan, för 

att förhindra att bollar rullar i vattnet.

2018/387 Överlämnas till samhällsbyggnad Ej besvarat Väntar på hantering hos handläggare inom Plan- och exploatering. Bygga en ny utfart vid Östra Gröngatan.

2018/397 Överlämnas till samhällsbyggnad Ej besvarat Kommer eventuellt att flyttas till annan nämnd för beslut. Rädda Bergs festplats.

2018/398 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat

Ärendet gick på remiss till SBN, och det samlade svaret är att önskemål om 

beachhandbollsplan kan tillgodoses genom den spontana aktivitetsplatsen på 

Dalaberg. KFN beaktar också förslaget i pågående arbete med att utveckla 

Gustavsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken och arbetet utförs i samverkan 

mellan Kultur och fritid och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bygga om beachvolleybollplanen vid 

Svenskholmen så att den kan fungera även för 

beachhandboll och beachfotboll.

2018/427 Överlämnas till samhällsbyggnad Avslag
En förändring av trafikljus kräver en större genomgång av helheten, och något 

sådant arbete är inte planerat för tillfället.

Trafikljusreglering i korsningen Västerlånggatan-

Strömstadsvägen.

2018/439 Överlämnas till samhällsbyggnad Avslag
Tidigare mätningar har gjorts som visade på låg hastighet. Genomfartstrafik är 

dessutom förbjuden och olovlig körning är i så fall en fråga för polisen.
Farthinder på Valhallavägen.

2018/450 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat

Förvaltningen arbetar nu med förändringar av den aktuella vägen och har för 

avsikt att göra upphöjningar etc. som bidrar till sänkta hastigheter, och som ett 

första steg har man också köpt in skyltar/displayer som mäter hastigheter och 

varnar när hastigheten är för hög.

Tillfälliga farthinder på Göteborgsvägens 

raksträckor.



2018/478 Överlämnas till kommunstyrelsen Avslag

Avstämning har gjorts med Uddevalla Turism AB. Enligt nuvarande bedömning 

ligger Hafsten för långt bort från centrum, men när en pågående förstudie är 

klar är det möjligt att nya fartyg och turer kan bli aktuella.

Att Skärgårdsbåtarna ska börja köra turer till och 

från Hafsten.

2018/496 Överlämnas till samhällsbyggnad Ej besvarat Väntar på hantering hos handläggare inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Gångväg från Hälle till Skarsjövallen i Ljungskile.

2018/528 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat
SBN är positiva till förslaget och har för avsikt att testa i mindre skala för att 

utvärdera och se om det går att få ett bredare införande.

Förslag om att beså befintliga gräsytor i 

trafikmiljö med ängsblommor.

2018/530 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat
Förvaltningen tar med medborgarförslaget när man ska planera för utveckling 

av kommunens badplatser.

Förlängd brygga och hopptorn vid Högås Kärrs 

badplats.

2018/532 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat
SBN hänvisar till pågående utredning om avfallsplanen som Uddevalla Energi 

genomför.
Flerfackstunnor för sophantering.

2018/533 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat
SBN hänvisar till pågående utredning om avfallsplanen som Uddevalla Energi 

genomför.
Flerfackstunnor för sophantering.

2018/534 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat
SBN hänvisar till pågående utredning om avfallsplanen som Uddevalla Energi 

genomför.
Flerfackstunnor för sophantering.

2018/539 Överlämnas till samhällsbyggnad Avslag
Förvaltningen har besökt platsen och anser inte att skadorna är så omfattande 

att det föranleder en så stor reparation.

Reparation av underlaget på trottoar i 

gångtunnel vid Västerlånggatan. 

2018/543 Överlämnas till kommunstyrelsen Besvarat
Kommunen kan inte besluta om dessa avgifter eftersom busstationen drivs av 

Västtrafik (som ägs av VGR), och därför skickas förslaget dit.

Förslag om att toaletterna på busstationen i 

Uddevalla ska vara kostnadsfria.

2018/546 Överlämnas till samhällsbyggnad Avslag

Vägen är statlig och inte kommunens ansvar. Förslaget skickas för kännedom 

vidare till Kommunledningskontoret som jobbar med arbetsmarknadsfrågor 

och till Bohusläns museum (som driver det museum som ligger vid platsen).

Anlägga en rastplats i närheten av Skalbankarna 

med café som skulle kunna drivas som ett 

arbetsmarknadsprojekt. 

2018/589 Överlämnas till samhällsbyggnad Avslag
Frågan ligger inte inom nämndens ansvar, men man tar med sig det till sitt 

kontaktnät av stadens handlarorganisationer och fastighetsägare. 

Anlägga en familjelounge med möjlighet att 

amma och byta blöjor på barn i centrum.

2018/599 Överlämnas till samhällsbyggnad Avslag
Frågan tas med i arbetet med att rusta upp de lekplatser som man fattat beslut 

om ska rustas upp. De som ska läggas ned kommer inte att få staket.

Förslag om att hägna in fler lekplatser som ligger 

nära trafikerade gator/vägar.

2018/612 Överlämnas till samhällsbyggnad Bifall
SBN föreslår Kommunfullmäktige att avgiftsbelägga aktuell parkering under 

vissa tider. Frågan hanteras av KS och KF under tidig vår 2020.

Förändringar av parkeringstid och avgifter på ett 

ställe i Skogslyckan.

2018/656 Överlämnas till samhällsbyggnad Bifall SBN bifaller medborgarförslaget.
Förändringar av väghinder utanför 

Ljungskileskolan.

2018/657 Överlämnas till samhällsbyggnad Bifall SBN bifaller medborgarförslaget.
Förändringar av väghinder utanför 

Ljungskileskolan.

2018/658 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat
Trafikförbättrande åtgärder är under utredning och tills vidare är det bedömt 

att befintligt vägnät klarar belastningen.

Utreda kostnad och möjlighet till förändrad utfart 

från Äsperöd.

2018/659 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat SBN hänvisar till pågående utredningar som berör Västgötavägen.
En utredning om att under åtta år bygga åtta 

cirkulationsplatser vid Västgötavägen.

2018/660 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat SBN hänvisar till pågående arbete inom stadsutvecklingsprojektet.
Utreda möjligheterna till en öppningsbar bro 

över Bäveån.



2018/661 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat

Det har genomförts utredning där det fanns idéer om utveckling av ett 

kallbadhus, men utifrån besparingsbehov och andra prioriteringar gällande 

lokalförsörjning har detta fått skjutas på framtiden.

Anlägga ett kallbadhus och/eller bastu vid 

Byfjorden.

2018/679 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat

SBF arbetar med det så kallade Årummet och har provbelyst några broar över 

Bäveån, och där ingick inte Västerbron. Och utifrån behov av att arbeta med 

andra viktiga områden i centrala staden får Västerbron avvakta pågående 

utredningar och arbeten.

Belysning av Västerbron önskas.

2018/685 Överlämnas till kommunstyrelsen Avslag
Kommunledningskontoret har inget uppdrag eller ekonomiska resurser att 

införa gratis resor för personer 65 år och äldre.

Att införa gratis kollektivtrafik för personer över 

65 år.

2018/686
Remiss till samhällsbyggnad, därefter 

åter för beslut i KF
Besvarat

Den politiska organisationen under den nya mandatperioden är beslutad sedan 

januari 2019, och ansvaret för olika frågor är fördelade genom reglementen 

och delegationsordningar.

Förslag om att samla klimat- och miljöfrågor 

under en nämnd: Klimat- och miljövårdsnämnd.

2018/692 Överlämnas till samhällsbyggnad Bifall
SBN delar förslagsställarens mening och ger förvaltningen i uppdrag att 

återkomma med förslag på fartdämpande åtgärder under 2019.
Anlägga farthinder på Fasseröd.

2018/697 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat

Förslaget ligger i linje med kommunens samhällsbyggnadsstrategi som dels 

bygger på förtätning. Samtidigt har kommunen inget uppdrag att bygga höga 

hus i egen regi.

Bygga höga hus i Uddevalla.

2018/701 Överlämnas till barn och utbildning  Avslag Av flera olika skäl går det inte att ha ett schema enligt önskemålet.
Ändra schematiderna till 06-12 för en klass på 

Västerskolan.

2018/702
Avvisas, ligger utanför den kommunala 

kompetensen
Avvisas - Förslag om att barn ska få köra bil.

2018/706 Överlämnas till barn och utbildning Besvarat

Efter inhämtande av tjänstemannautlåtande från måltidsservice grundskola 

(samhällsbyggadsförvaltningen) hänvisar man förslagsställaren till att framföra 

sina synpunkter till sin skolas matråd och elevråd.

Att servera godare skolmat.

2018/719 Överlämnas till barn och utbildning Avslag
BUN menar att det inte går att ändra sträckningen, då det bor elever längs med 

vägen som inte har någon annan tur att åka med.

Att ändra linjesträckningen av buss 920 för att 

bussvägen ska bli kortare.

2018/752
Överlämnas till kommunstyrelsen 

(efter remiss till samhällsbyggnad)
Ej besvarat

Remissvar från SBN i jan 2020 med innebörden att det bör vara möjligt att 

anpassa hållplatsens utseende efter dess specifika förutsättningar. Remissvaret 

skickas till KS för beslut.

Alla kommunens busshållplatser måste ha en 

bussficka.

2018/772 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat
SBN har gett förvaltningen i uppdrag att utvärdera parkeringsreglerna i 

centrum, och i det arbetet beakta medborgarförslaget.

Förbättra möjligheterna för boendeparkering i 

centrala Uddevalla.

2018/773 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat

En gång- och cykelbana i enlighet med förslaget ligger i utbyggnadsplaneringen 

och är högt prioriterad, och det kommer att utföras inom de kommande åren 

(även om det inte går att meddela exakt när).

Anlägga en gång- och cykelväg längs med 

Musikvägen.

2018/800 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat
Under hösten har en gångpassage iordningsställts, som bidrar till att dämpa 

höga farter enligt önskemål i förslaget.

Anlägga ett reglerat övergångställe och 

farthinder vid Asplundsgatan.



2018/803 Överlämnas till samhällsbyggnad Ej besvarat Väntar på hantering hos handläggare inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ta bort alla reklamskyltar som är placerade längs 

med kommunens bilvägar och saknar tillstånd.

2018/842 Överlämnas till kommunstyrelsen Ej besvarat Kommer att besvaras i början av 2020 (Birgitte).

Att kommunen upprättar en klimatplan med 

åtgärder för att förebygga skadliga utsläpp samt 

att möte/minska effekterna av ett förändrat 

klimat.

2018/854 Överlämnas till kommunstyrelsen Ej besvarat Kommer att besvaras i början av 2020 (Mattias).

Utreda möjligheterna till att bygga badhuset i 

museiparken och ett nytt stadshus där befintligt 

badhus står idag.

2018/896 Överlämnas till kultur och fritid Besvarat
KFN uppmanar sin förvaltning att kontakta förslagsställaren för att informera 

om giraffstödet och de lokaler som finns att tillgå på Dalaberg och Hovhult.
Öppna en fritidsgård/lokal för unga vuxna.

2018/900 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat
SBN uppdrar åt förvaltningen att göra en översyn av lekplatsutredningen och 

återkomma med förslag på sammanträdet i januari 2020.

Rusta upp lekplatsen på Gryningsvägen/Kurveröd 

istället för att, enligt upprustningsplanen, ta bort 

den. 

2018/901 Överlämnas till samhällsbyggnad Ej besvarat Väntar på hantering hos handläggare inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Förbud mot fasadbelysning.

2018/902 Överlämnas till kultur och fritid Avslag
KFN hänvisar till genomförd utredning gällande kommunens nyårsfyrverkerier 

och fattat beslut om att fortsätta med nyårsfirandet med fyrverkerier.
Förbud mot fyrverkerier.

2018/905 Överlämnas till samhällsbyggnad Besvarat

Då avgiftsbeläggande av de aktuella parkerinsplatserna skulle öka trycket på 

andra parkeringsplatser utan avgift behöver en större genomlysning göras 

innan förändring kan göras. I fullmäktiges flerårsplan har SBF i uppdrag att 

utvärdera parkeringsbestämmelserna i centrala Uddevalla, och då ingår det 

aktuella området.

Ta bort möjlighet till gratis parkering vid 

Cirkusplatsen, så att boende som hyrt plats 

verkligen kan få plats.


