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 Christina Nilsson 

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunfullmäktige 2021-03-10 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2021-03-15 
Anslaget tas ner 2021-04-06 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10  
 

 
Sammanträde Kommunfullmäktige  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, stadshuset, kl.17:30- 18:51. 
  
Ledamöter Elving Andersson (C), Ordförande 

Roger Ekeroos (M), deltar på distans 

Ingela Ruthner (M), deltar på distans 

Niklas Moe (M), deltar på distans 

Gösta Dahlberg (M), deltar på distans 

Jens Borgland (M), deltar på distans 

Camilla Josefsson (M), deltar på distans 

Camilla Johansson (C), deltar på distans 

Torsten Torstensson (C), deltar på distans 

Rolf Jonsson (L), deltar på distans 

Roger Johansson (L), deltar på distans 

Maria Johansson (L), deltar på distans 

Christina Nilsson (KD), 2:e vice ordförande 

David Sahlsten (KD), deltar på distans 

Karin Johansson (KD), deltar på distans 

Anna-Lena Heydar (S), deltar på distans 

Ingemar Samuelsson (S), deltar på distans 

Paula Berger (S), deltar på distans 

Stefan Skoglund (S), deltar på distans 

Annelie Högberg (S), deltar på distans 

Kenneth Engelbrektsson (S), deltar på distans 

Sonny Persson (S), deltar på distans 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Louise Åsenfors (S), 1:e vice ordförande 

Susanne Grönvall (S), deltar på distans 

Susanne Börjesson (S), deltar på distans 

Carina Åström (S), deltar på distans 

Marie-Louise Ekberg (S), deltar på distans 

Robert Wendel (S), deltar på distans 

Tommy Strand (S), deltar på distans 

Veronica Vendel (S), deltar på distans 

David Höglund Velasquez (V), deltar på distans 

Jaana Järvitalo (V), deltar på distans 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V), deltar på distans 

Jarmo Uusitalo (MP), deltar på distans 

Lars Eide Andersson (MP), deltar på distans 

Ann-Marie Viblom (MP), deltar på distans 

Martin Pettersson (SD), deltar på distans 

Rolf Carlson (SD), deltar på distans 

Thommy Carlin (SD), deltar på distans 

Stefan Eliasson (SD), deltar på distans 

Krzysztof Swiniarski (SD), deltar på distans 

John Alexandersson (SD), deltar på distans 

Mattias Forseng (SD), deltar på distans 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), deltar på distans 

Christer Hasslebäck (UP), deltar på distans 

Merja Henning (UP), deltar på distans 

Bjarne Rehnberg (UP), deltar på distans 

Caroline Henriksson (UP), deltar på distans 

Kent Andreasson (UP), deltar på distans 

Majvor Abdon (UP), deltar på distans 

Lars Olsson (UP), deltar på distans 

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

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

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

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

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

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

Lars-Olof Laxrot (V) för Ilir Kastrati (V), deltar på distans 

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

distans 

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

  
Ersättare Katarina Torstensson (L) 

Catharina Hernod (S) 

Catarina Brorsson (S) 

Yngve Andersson (S) 

Per-Arne Andersson (S) 

Ole Borch (MP) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Dorota Hjoberg Carlsson (SD) 

Manal Keryo (UP) 

Kenth Johansson (UP) 

Joakim Persson (UP) 

Richard Bergström (UP), inkommer kl. 17:47. 

 
Övriga Tomas Amlöv, kommunrevisionens ordförande 

Peter Larsson, kommundirektör 

Roger Granat, socialchef 

Kajsa Jansson, administratör 

Roger Abrahamsson, IT-utvecklare 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr KS 311227  

Information om kommunens vaccinationsarbete 

Sammanfattning 

Kommundirektör Peter Larsson och socialchef Roger Granat informerar om 

kommunens vaccinationsarbete. Kommunen har i stort sett utfört sitt uppdrag med att 

vaccinera de grupper som kommunen ansvarar för och fokus ligger just nu på att 

underlätta regionens arbete med att vaccinera allmänheten inom fas 2. 

 

Information lämnas även om arbetsmetoder, statistik och de riktlinjer för 

vaccinationsarbetet som har givits av samverkande myndigheter under det gångna året. 

 

Kommundirektören informerar vidare om att en extern utredning har beställts i syfte att 

utvärdera kommunens vaccinationsarbete. Utredningen ska påbörjas i april och syftar 

till att ligga till grund för lärande och stärkt förmåga vid framtida kriser. 

 

Maria Johansson (L) och Kenneth Engelbrektsson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 40 Dnr KS 2021/00009  

Information om revisionsplan 2021 

Sammanfattning 

Kommunrevisionens ordförande, Tomas Amlöv (KD), informerar om föreslagna 

inriktningar i 2021 års revisionsplan. Revisionsplanen ska fastställas av 

kommunrevisionen på nästkommande sammanträde och kommer därefter anmälas hos 

kommunfullmäktige. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 41 Dnr KS 2021/00049  

Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2021 

Sammanfattning 

En sammanställd budget görs i syfte att få en helhetsbild av kommunkoncernen för 

kommande år. Den sammanställda budgeten utgör grunden för den ekonomiska 

uppföljningen under 2021. Den sammanställda budgeten utgår från flerårsplanen 2021-

2023 som beslutades av kommunfullmäktige i november. Den revideras med 

tillkommande beslut under resten av året samt uppdateras med prognosen från senaste 

delårsrapport. Den består även av nämndernas och företagens inrapportering i slutet av 

2020.  

Följande förändringar har skett av flerårsplanen som kommunfullmäktige antog i 

november: 

 Omräkning av nämndernas kommunbidrag från fast till löpande pris.

 Justering av låneskuld till följd av lägre investeringsnivå för kommunen och 

högre upplåningsbehov för företagen.

 De finansiella kostnaderna och intäkterna har korrigerats för effekterna av 

förändrad låneskuld.

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-11 om en preliminär låneram på 4 124 mkr för 

kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för 2021. Till följd av 

högre upplåningsbehov för företagen behöver låneramen höjas till 4 347 mkr. 

För mer information hänvisas till Flerårsplan 2021-2023 med sammanställd budget 

2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-02-24 § 29 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-28 

Flerårsplan 2021-2023 med sammanställd budget 2021 

Bilaga 1 Kommunstyrelsens styrkort 

Bilaga 2 Barn- och utbildningsnämndens styrkort 

Bilaga 3 Socialnämndens styrkort 

Bilaga 4 Samhällsbyggnadsnämndens styrkort 

Bilaga 5 Kultur- och fritidsnämndens styrkort 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att upphäva 4:e att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2020-11-11 § 250, 

  

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en låneram på 4 347 mkr 

för kommunen, kommunens bolag och stiftelser för år 2021, 

  

att godkänna Flerårsplan 2021-2023 med sammanställd budget 2021. 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 41 

 

Deltar ej i beslut 
Kristdemokraternas, Miljöpartiets, Sverigedemokraternas, Vänsterpartiets och 

Uddevallapartiets ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 42 Dnr KS 2021/00099  

Digital justering av protokoll i kommunens politiska organ 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har köpt in ett nytt system för e-tjänster, Open ePlatform.  

Det nya systemet innehåller flera funktioner, däribland möjligheten att signera 

handlingar. 

 

Som ett led i Uddevalla kommuns antagna Digitala Agenda föreslås att tjänsten för e-

signering ska kunna användas för justering av sammanträdesprotokoll i Uddevalla 

kommuns politiska organ under förutsättning att respektive ordförande finner det 

lämpligt. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-02-24 § 30 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-03 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att protokoll i kommunens politiska organ ska justeras digitalt i de fall respektive 

ordförande finner det lämpligt. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr KS 2021/00063  

Förlängning och revidering av Uddevalla kommuns 
biblioteksplan 

Sammanfattning 

Kommunerna är enligt § 17 bibliotekslagen skyldig att anta biblioteksplaner för sin 

verksamhet på biblioteksområdet. Nu gällande biblioteksplan för Uddevalla kommun 

gäller för åren 2016 till 2020. 

  

Biblioteksplanen berör många kommunala förvaltningars arbete. Det är därför naturligt 

att de förvaltningar som berörs av det som bör vara beskrivet i biblioteksplanen också 

medverkar i framtagandet av den. Konsekvensen kan annars bli att biblioteken inte kan 

genomföra målen i planen. Det kan exempelvis röra sig om mål för utökat samarbete 

med andra förvaltningar för att nå ut med läsfrämjande verksamhet till användarna där 

de befinner sig, eller införandet av ny teknik.  

  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige ge nämnden i uppdrag att som 

huvudman för folk- och skolbiblioteken i Uddevalla revidera nuvarande biblioteksplan i 

samverkan med barn- och utbildningsnämnden, i enlighet med bibliotekslagen. 

  

Kultur och fritidsnämnden föreslår också kommunfullmäktige att förlänga den nu 

gällande biblioteksplanen fram till och med 2021, för att möjliggöra en mer omfattande 

revidering av planen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-02-24 § 31 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-01. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-01-14 § 11. 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-20. 

Biblioteksplan 2016-2020 för Uddevalla kommun. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att förlänga giltighetstiden för Biblioteksplan 2016-2020 till 2021-12-31,

 

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden att under 

2021 ta fram förslag till biblioteksplan,

 

att arbetet ska ske i samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer och samordnas 

av kultur och fritidsnämnden. 
  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 44 Dnr KS 2020/00426  

Åtgärdande av förbättringsförslagen enligt miljörevisionen 
2019 samt revidering av miljöpolicyn 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-13 att kommunen skulle gå över till den 

internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001 från att tidigare varit 

EMAS-registrerad. Kommunen är sedan april 2018 certifierad enligt ISO 14001:2015.  

Den 15 april 2020 genomförde kommunstyrelsens presidium ledningens genomgång 

och uppföljning av miljöarbetet 2019. Genomgången syftar till att utvärdera om 

miljöledningssystemet är ändamålsenligt och att miljöprestandaden har förbättrats. ISO 

14001 ställer krav på att det ska finnas en miljöpolicy och vad den ska innehålla. 

Synpunkter på nuvarande miljöpolicy har framkommit vid tidigare extern miljörevision. 

Bland annat hänvisar miljöpolicyn till en äldre version av kommunens vision och det 

finns en viss otydlighet kring kommunens viljeinriktning utifrån kommunens betydande 

miljöaspekter enligt kraven ISO 14001. 

 

Fullmäktige beslutade den 2020-06-10 att revidera nuvarande miljöpolicy. Revidering 

har beaktat kraven enligt ISO14001 och extern miljörevisions synpunkter. Förslag på 

reviderad miljöpolicy har utarbetats av kommunens miljöstrategigrupp med 

representanter från samtliga förvaltningar. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-02-24 § 33 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-01 

Bilaga 1 Ny version Miljöpolicy 

Bilaga 2 Jämförelse mellan den nuvarande miljöpolicy och den nya versionen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta reviderad Miljöpolicy för Uddevalla kommun. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 45 Dnr KS 2021/00083  

Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om revidering i 
reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder för att få 
möjlighet att ge bidrag till parker 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med begäran om ändring av nämndens 

reglemente för att möjliggöra bidragsgivning till parker i kommunen som inte redan 

drivs i kommunal regi. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarar enligt nuvarande reglemente för att vara 

förmedlingsorgan för den statliga lån- och bidragsverksamheten på 

bostadsförsörjningens område i den mån dessa uppgifter inte uppdragits åt annan nämnd 

samt ansvarar för bidragsgivningen till enskild väghållning. Samhällsbyggnadsnämnden 

svarar för kommunens skyldigheter som huvudman för allmänna platser, väghållare och 

gatumyndighet. Kommunstyrelsen ansvarar för bidragsgivning till frivilliga 

försvarsorganisationer och andra särskilda organisationer och kultur- och 

fritidsnämnden för bidrag till föreningar, organisationer och enskilda. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden avser att ta fram bestämmelser som komplement till 

föreslagen ändring av reglementet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-02-24 § 32 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-01. 

Nu gällande reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-01-21 § 23. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-30. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att i reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, § 1 Allmänna uppgifter, tillägga 

följande:

 

 bidragsgivning till parker i kommunen som inte redan drivs i kommunal regi.

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr KS 2021/00053  

Utvärdering av överenskommelse om samverkan mellan den 
idéburna sektorn och Uddevalla kommun, ÖK Idé 

Sammanfattning 

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

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

demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla. Vid upprättandet av 

överenskommelsen togs beslut om att en utvärdering skulle göras efter tre år. Under 

hösten 2020 har ÖK Idé utvärderats av externa utvärderare, Sound of the crowd. 

Utvärderingen har skett genom djupintervjuer med 21 representanter från politiken, 

förvaltningar och idéburen sektor. Intervjuerna har kompletterats med en enkät som fem 

representanter från idéburen sektor har svarat på.  

  

Utvärderingen pekar på en rad utmaningar så som att kännedomen kring ÖK Idé är låg, 

att dokumentet skapat olika förväntningar hos olika mottagare samt att organisationen 

kring arbetet och beslutshierarkier har stoppat upp processer och försvårat möten som 

jämbördiga parter. Dokumentet mynnar ut i rekommendationer inför en revidering 

uppdelat på rubrikerna bevara, utveckla och förändra. Vision, politiskt engagemang och 

grundstruktur i dokumentet beskrivs som faktorer att vårda och bevara. 

Processledarskapets arbetstid och roll, partsgemensamma arbetsgruppen och strukturer 

för gemensamma arbetsprocesser behöver enligt utvärderingen utvecklas. När det 

kommer till förändring behöver kunskapen om överenskommelsen och idéburen sektor 

stärkas och konkretiseras, överenskommelsen behöver gå från handläggningssystem till 

samverkanssystem och nyttan och vinsterna behöver förtydligas.  

  

Utvärderarna höll också en avrapportering med processledarna för ÖK Idé samt en 

avrapporteringsworkshop till vilken samtliga respondenter bjöds in. Vid workshopen 

framkom tydligt att både idéburen och kommunal part kände igen sig i utvärderingens 

beskrivning av vår samverkan och gemensamma process samt att utvärderingen på ett 

tydligt sätt belyste de svårigheter som varit och de utmaningar vi gemensamt står inför. 

Utvärderingen utgör underlag för kommande revidering av överenskommelsen ÖK Idé. 

Den samsyn som rådde vid workshopens slut och kring utvärderingsrapporten kommer 

också att ligga till grund för fortsatt utveckling och förädling av samverkansprocessen 

och strukturer för denna.  

  

Camilla Johansson (C) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-02-24 § 34 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2021-02-02 § 6 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-19 

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-10 

ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla 

kommun. 

Utvärdering av ÖK Idé, november 2020 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 46 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna rapporten Utvärdering av ÖK Idé,  

  

att uppdra åt kommunstyrelsen att revidera ÖK Idé, samt 

  
att utvärderingen ska ligga till grund för revidering av ÖK Idé och utveckling av 

samverkansprocesser mellan idéburen sektor och kommunen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr KS 2021/00101  

Fyllnadsval efter Cecilia Sandberg (S) gällande uppdragen i 
barn-och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige godkände Cecilia Sandbergs (S) avsägelse från uppdragen som 

ledamot i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden 2021-02-10 § 38. 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-02-10 § 38 

Avsägelse, 2021-02-08 

Yrkanden 

Paula Berger (S) nominerar Hampus Markusson (S) till ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden och som en följ av den nomineringen nomineras Karin Engdahl (S) 

till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Hampus Markusson (S). 

 

Vidare nominerar Paula Berger (S) Annelie Högberg (S) till ledamot i kommunstyrelsen 

och som en följd av den nomineringen nomineras Sonny Persson (S) till ny ersättare i 

kommunstyrelsen efter Annelie Högberg (S). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att välja Hampus Markusson (S) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden till och 

med 2022, 

  

att välja Karin Engdahl (S) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden till och med 

2022, 

 

att välja Annelie Högberg (S) till ledamot i kommunstyrelsen till och med 2022 samt 

 

att välja Sonny Persson (S) till ersättare i kommunstyrelsen till och med 2022. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 48 Dnr KS 2021/00128  

Avsägelse från Alexander Blagojevic (SD) för uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Alexander Blagojevic (SD) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig 

uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, inkommen 2021-02-18 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen samt 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 49 Dnr KS 2021/00143  

Avsägelse från Leif Frisk (SD) för uppdraget i kommunens 
revisorer samt fyllnadsval 

Sammanfattning 

Leif Frisk (SD) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som 

revisor i kommunrevisionen. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, inkommen 2021-02-25 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) nominerar Joakim Lundvall (SD) till ny kommunrevisor. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen, 

 

att välja Joakim Lundvall (SD) till kommunrevisor till och med 2022. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50 Dnr KS 2021/00001  

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2021 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna.  

  

Kommunala rådet för äldre protokoll 2021-01-28  

  

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning protokoll 2021-01-28 

  

Vänortskommitténs protokoll 2021-02-11 

  

2021/34 

Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare i kommunfullmäktige, Alexander Blagojevic 

(SD) 

  

2020/488 

Dom från Förvaltningsrätten om laglighetsprövning enligt kommunallagen, 

kommunfullmäktiges beslut att ge barn och utbildning i uppdrag att ansvara för luciatåg 

dnr 2020.43 Mål nr 9016-20 

  

311042 

2021-02-18. Protokoll nr 1. Styrelsemöte Västvatten AB 

  

311041 

2021-02-18. Protokoll nr 1. Styrelsemöte Uddevalla Vatten AB 

  

2020/708  

Ett medborgarförslag har inkommit om att många hundägare önskar en hundrastgård i 

centrala Uddevalla. En hundrastgård med tillgång för allmänheten, likt den som nu 

stängts ner på grund av byggnationen av den nya brandstationen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag bygger på att samhällsbyggnadsnämnden 

beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut om den principiella 

bestämmelsen om kommunala hundrastgårdar. Principen innebär att inga 

hundrastgårdar kommer anläggas i kommunal regi och att förvaltningen i framtida 

förslag och synpunkter kommer hänvisa till bestämmelsen. Samhällsbyggnadsnämnden 

beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.  

  

2020/705  

Mary Gadd skickade in ett medborgarförslag om en hundrastgård i centrala Uddevalla. 

En hundrastgård med tillgång för allmänheten, likt den som nu stängts ner på grund av 

byggnationen av den nya brandstationen. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag 

bygger på att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 50 

 
till beslut om den principiella bestämmelsen om kommunala hundrastgårdar. Principen 

innebär att inga hundrastgårdar kommer anläggas i kommunal regi och att förvaltningen 

i framtida förslag och synpunkter kommer hänvisa till bestämmelsen. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

2020/707 

Ett medborgarförslag har inkommit om en hundrastgård i centrala Uddevalla. En 

hundrastgård med tillgång för allmänheten, likt den som nu stängts ner på grund av 

byggnationen av den nya brandstationen. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag 

bygger på att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 

till beslut om den principiella bestämmelsen om kommunala hundrastgårdar. Principen 

innebär att inga hundrastgårdar kommer anläggas i kommunal regi och att förvaltningen 

i framtida förslag och synpunkter kommer hänvisa till bestämmelsen. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

  

2020/706 

Svante Hallberg har inkommit med ett medborgarförslag om att anordna en kommunal 

hundrastgård på ett lämpligt och centralt område. Han beskriver att hundrastgården 

behöver vara placerad centralt så att även hundägare utan bil kan ta sig till platsen för att 

kunna nyttja hundrastgården. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag bygger på att 

samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut om 

den principiella bestämmelsen om kommunala hundrastgårdar. Principen innebär att 

inga hundrastgårdar kommer anläggas i kommunal regi och att förvaltningen i framtida 

förslag och synpunkter kommer hänvisa till bestämmelsen. Samhällsbyggnadsnämnden 

beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.  

  

2020/711  

Eva-Britt Lindsten har skickat in ett medborgarförslag om en ny hundrastgård. Hon 

menar att en kommunal hundrastgård fyller en viktig social funktion, där hundägare kan 

mötas och släppa sina hundar lösa. Förslag på möjligt område för hundrastgård är 

Samneröd. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag bygger på att 

samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut om 

den principiella bestämmelsen om kommunala hundrastgårdar. Principen innebär att 

inga hundrastgårdar kommer anläggas i kommunal regi och att förvaltningen i framtida 

förslag och synpunkter kommer hänvisa till bestämmelsen. Samhällsbyggnadsnämnden 

beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 50 
 

2020/735 

Maria Herlogsson inkom med ett medborgarförslag om en hundrastgård där man kan 

släppa sin hund under kontrollerade former och möjligheten att träffa andra hundar och 

hundägare. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag bygger på att 

samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut om 

den principiella bestämmelsen om kommunala hundrastgårdar. Principen innebär att 

inga hundrastgårdar kommer anläggas i kommunal regi och att förvaltningen i framtida 

förslag och synpunkter kommer hänvisa till bestämmelsen. Samhällsbyggnadsnämnden 

beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Dnr KS 2021/00148  

Medborgarförslag från Carina Crona om grillplatser på Emaus 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 Dnr KS 2021/00133  

Medborgarförslag från Per Jensen om klimatsmart byggnation 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 Dnr KS 2021/00125  

Medborgarförslag från Jonathan Holm Hjelm om att sätta in 
extra bussar under rusningstid 

Sammanfattning 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 54 Dnr KS 2021/00111  

Medborgarförslag från Stina Edvardsson om digital fritidsgård 
för barn efter skolan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kultur- och fritidsnämnden att besluta i ärendet efter remiss till 

ungdomsfullmäktige. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 Dnr KS 2021/00110  

Medborgarförslag från Malin Göthberg om att införa huskurage  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 56 Dnr KS 2021/00108  

Medborgarförslag från Gerd Andersson om sophantering av 
matavfall 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 57 Dnr KS 2021/00100  

Medborgarförslag från Ralph Steen om att återställa 
återvinningsstationen på Bleket 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 58 Dnr KS 2020/00595  

Medborgarförslag (ungdomsförslag) om att låta ungdomar ha 
mer roligt  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 59 Dnr KS 2021/00157  

Medborgarförslag från Ulrika Kristoffersson om ställplats för 
husbilar 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 60 Dnr KS 2021/00160  

Medborgarförslag från Madelen Heino Tavemark om utökat 
utbud för 25-års jubilarer  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 61 Dnr KS 2021/00170  

Motion från Jarmo Uusitalo (MP) om att alla nya fordon inom 
Uddevalla kommun skall vara fossilfria 

Sammanfattning 

Presidiet har föreslagit att motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Jarmo Uusitalo (MP) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP): att motionen också ska remitteras till kommunstyrelsen. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på presidiets förslag med Jarmo Uusitalos (MP) yrkande 

och finner kommunfullmäktige bifalla detta. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 62 Dnr KS 2021/00171  

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer 
Hasslebäck (UP) om att utveckla och ta tillvara på möjligheter 
för att bli ett fantastiskt besöksmål 

Sammanfattning 
Robert Wendel (S) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 63 Dnr KS 2021/00172  

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer 
Hasslebäck (UP) om trygghetsskapande åtgärder utmed 
Lelångebanan till Lane Fagerhult 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 

 


	Information om kommunens vaccinationsarbete
	Sammanfattning
	Beslut

	Information om revisionsplan 2021
	Sammanfattning
	Beslut

	Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2021
	Sammanfattning
	En sammanställd budget görs i syfte att få en helhetsbild av kommunkoncernen för kommande år. Den sammanställda budgeten utgör grunden för den ekonomiska uppföljningen under 2021. Den sammanställda budgeten utgår från flerårsplanen 2021-2023 som beslu...
	Följande förändringar har skett av flerårsplanen som kommunfullmäktige antog i november:
	För mer information hänvisas till Flerårsplan 2021-2023 med sammanställd budget 2021.
	Beslutsunderlag
	Beslut

	Digital justering av protokoll i kommunens politiska organ
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	Förlängning och revidering av Uddevalla kommuns biblioteksplan
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	Åtgärdande av förbättringsförslagen enligt miljörevisionen 2019 samt revidering av miljöpolicyn
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om revidering i reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder för att få möjlighet att ge bidrag till parker
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	Utvärdering av överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun, ÖK Idé
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Forts. § 46
	Yrkanden
	Beslut

	Fyllnadsval efter Cecilia Sandberg (S) gällande uppdragen i barn-och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Beslut

	Avsägelse från Alexander Blagojevic (SD) för uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	Avsägelse från Leif Frisk (SD) för uppdraget i kommunens revisorer samt fyllnadsval
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Beslut

	Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2021
	Beslut

	Medborgarförslag från Carina Crona om grillplatser på Emaus
	Beslut

	Medborgarförslag från Per Jensen om klimatsmart byggnation
	Beslut

	Medborgarförslag från Jonathan Holm Hjelm om att sätta in extra bussar under rusningstid
	Sammanfattning
	Beslut

	Medborgarförslag från Stina Edvardsson om digital fritidsgård för barn efter skolan
	Beslut

	Medborgarförslag från Malin Göthberg om att införa huskurage
	Beslut

	Medborgarförslag från Gerd Andersson om sophantering av matavfall
	Beslut

	Medborgarförslag från Ralph Steen om att återställa återvinningsstationen på Bleket
	Beslut

	Medborgarförslag (ungdomsförslag) om att låta ungdomar ha mer roligt
	Beslut

	Medborgarförslag från Ulrika Kristoffersson om ställplats för husbilar
	Beslut

	Medborgarförslag från Madelen Heino Tavemark om utökat utbud för 25-års jubilarer
	Beslut

	Motion från Jarmo Uusitalo (MP) om att alla nya fordon inom Uddevalla kommun skall vara fossilfria
	Sammanfattning
	Yrkanden
	Propositionsordningar
	Beslut

	Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) om att utveckla och ta tillvara på möjligheter för att bli ett fantastiskt besöksmål
	Sammanfattning Robert Wendel (S) yttrar sig i ärendet.  Beslut

	Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) om trygghetsskapande åtgärder utmed Lelångebanan till Lane Fagerhult
	Beslut


