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Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Sebastian Johansson 
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 Elving Andersson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Louise Åsenfors 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Christina Nilsson 

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunfullmäktige 2021-05-12 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2021-05-17 
Anslaget tas ner 2021-06-08 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-05-12  
 

 
Sammanträde Kommunfullmäktige  
Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde/Videomöte, kl.17:30-18:45 
  
Ledamöter Elving Andersson (C), Ordförande 

Roger Ekeroos (M), deltar på distans 

Ingela Ruthner (M), deltar på distans 

Niklas Moe (M), deltar på distans 

Jens Borgland (M), deltar på distans 

Camilla Josefsson (M), deltar på distans 

Camilla Johansson (C), deltar på distans 

Torsten Torstensson (-), deltar på distans 

Stig Olsson (C), ej § 106-107 p.g.a. jäv, deltar på distans  

Rolf Jonsson (L), deltar på distans 

Roger Johansson (L), deltar på distans 

Maria Johansson (L), deltar på distans 

Claes Dahlgren (L), deltar på distans 

Christina Nilsson (KD), 2:e vice ordförande 

David Sahlsten (KD), ej § 106-107 p.g.a. jäv, 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), ej § 106-107 p.g.a. jäv, deltar på distans 

Stefan Skoglund (S), deltar på distans 

Annelie Högberg (S), deltar på distans 

Kenneth Engelbrektsson (S), deltar på distans 
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Sonny Persson (S), deltar på distans 

Louise Åsenfors (S), 1:e vice ordförande 

Susanne Grönvall (S), deltar på distans 

Susanne Börjesson (S), deltar på distans 

Carina Åström (S), deltar på distans 

Marie-Louise Ekberg (S), deltar på distans 

Robert Wendel (S), deltar på distans 

Tommy Strand (S), deltar på distans 

Veronica Vendel (S), deltar på distans 

David Höglund Velasquez (V), deltar på distans 

Jaana Järvitalo (V), inkommer under § 101 

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), ej § 106-107 p.g.a. jäv, deltar på distans  

Christer Hasslebäck (UP), deltar på distans 

Merja Henning (UP), deltar på distans 

Bjarne Rehnberg (UP), deltar på distans 

Caroline Henriksson (UP), deltar på distans 

Kent Andreasson (UP), deltar på distans 

Majvor Abdon (UP), deltar på distans 

Lars Olsson (UP), deltar på distans 

Jerker Lundin (KD), deltar på distans  

 
Tjänstgörande ersättare Henrik Sundström (M) för Carin Ramneskär (M), ej § 105 p.g.a. jäv, 

deltar på distans 

Sture Svennberg (M) för Johanna Ramneskär (M), deltar på distans 

Fredrik Södersten (M) för Gösta Dahlberg (M), deltar på distans 

David Bertilsson (M) för Mikael Staxäng (M), ej § 106-107 p.g.a. jäv, 

deltar på distans 

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

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 
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Ersättare Monica Bang Lindberg (L), deltar på distans 

Katarina Torstensson (L), deltar på distans 

Anibal Rojas Jorquera (KD), deltar på distans 

Catharina Hernod (S), deltar på distans 

Catarina Brorsson (S), deltar på distans 

Yngve Andersson (S), deltar på distans 

Anna-Karin Palm (S), inkommer kl. 18:33, deltar på distans 

Per-Arne Andersson (S), deltar på distans 

Maria Nilsson (S), deltar på distans 

Ole Borch (MP), deltar på distans 

Dorota Hjoberg Carlsson (SD), deltar på distans 

Manal Keryo (UP), deltar på distans 

Kenth Johansson (UP), deltar på distans 

Joakim Persson (UP), deltar på distans 

Richard Bergström (UP), deltar på distans 

 
Övriga Ulf Teghammar (C), kommunrevisor 

Peter Larsson, kommundirektör 

Kajsa Jansson, administratör 

Roger Abrahamsson, IT-utvecklare 

Sten Jacobsson, frågeställare § 101 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 101 Dnr KS 271185  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 

Sten Jacobsson ställer frågor om skillnader i arrende-och tomträttsavgifter mellan de 

ideella föreningarna samt vilken service kommunen skulle kunna ge föreningslivet. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens tillförordnade ordförande Henrik Sundström (M) och 

kultur- och fritidsnämndens ordförande Annelie Högberg (S) besvarar frågorna under 

sammanträdet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-05-12 
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§ 102 Dnr KS 2019/00832  

Motion från Stefan Skoglund (S) och Cecilia Sandberg (S) om 
samlad kommunal tillsyn  

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) och Cecilia Sandberg (S) har inkommit med motion om att det 

inrättas en tillsynsorganisation på kommunövergripande nivå som samordnar den 

kommunala tillsynen.  

  

Förslaget motiveras med att kommunen har i sitt uppdrag att bedriva tillsyn av olika 

typer av verksamheter som kommunen ansvarar för. Kommunen måste kvalitetssäkra 

och följa upp den verksamheten som bedrivs i egen regi samt den kommunen har 

tillsynsansvar för, ex. pedagogisk omsorg, enskilda förskolor, entreprenaddrivna 

verksamheter, hemtjänst inom LOV. Detta för att bland annat säkerställa att 

konkurrensen sker på lika villkor. I nuläget är tillsynen organiserad under respektive 

nämnd. Motionärerna skriver att detta innebär att förvaltningen granskar sig själv vilket 

kan leda till lojalitetskonflikter och även till att objektiviteten inte blir optimal. 

  

Kommunledningskontoret bedömer att den nuvarande organisationen är i enlighet med 

kommunallagen. En förändrad organisation är därför inte motiverad av det skälet. Ett 

eventuellt införande av en ny tillsynsorganisation måste föregås av en utredning i 

samverkan med berörda nämnder. Genomförandet kommer att kräva att tjänster 

och/eller delar av tjänster flyttas från fackförvaltningarna samtidigt som viss kompetens 

måste finnas kvar. Den nya organisationen bedöms också kräva en viss administrativ 

överbyggnad och totalt sett mer resurser än i nuläget. Om kommunfullmäktige besluta 

att frågan ska utredas vidare bör beredskap för att hantera en framtida kostnadsökning 

finnas med i beräkningen. 

 

Stefan Skoglund (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-04-28 § 101 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-08. 

Motion från Stefan Skoglund (S) och Cecilia Sandberg (S).- 

Yrkanden 

Stefan Skoglund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att ge kommundirektören i uppdrag att utreda frågan om samlad kommunal tillsyn, 

  

att resultaten av utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen, 

  

att med ovan anse motionen besvarad.  
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§ 103 Dnr KS 2021/00213  

Beräkningsprincip vid avgäldsberäkning för tomträtter med 
flerbostadshus 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har ett antal fastigheter upplåtna med tomträtt för flerbostadshus. 

Princip för hur de årliga tomträttsavgälderna ska beräknas vid omreglering och friköp 

beslutades av kommunfullmäktige år 2006. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att 

beräkningsprincipen uppdateras samt att avgäldsräntan anpassas till gällande praxis. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-04-28 § 102  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-01. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-18 § 149. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-25. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2006-06-14, beräkningsprincip avgäldsberäkning för 

tomträtter med flerbostadshus. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att avgäldsräntan för tomträtter fastställs till 3%, 

  
att reglering av tomträttsavgälder för flerbostadshus sker enligt principen att 

avgäldsunderlaget är lika med 65% av marktaxeringsvärdet,  

  

att avsteg får ske från principen då det finns skäl att anta att marktaxeringsvärdet är 

missvisande. Då ska avgäldsunderlaget beslutas av samhällsbyggnadsnämnden, 

  

att friköp av tomträtter för fastigheter med flerbostadshus får ske till ett pris 

motsvarande marknadsvärde, 

  

att avgäldsprincipen gäller för tomträtter med en avgäldsperiod på 10 år, 

  

att ovan ska gälla från och med 2021-07-01 samt ersätta kommunfullmäktiges beslut 

den 14 juni 2006, § 164. 
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§ 104 Dnr KS 2021/00220  

Revidering av Avgift och regler för färdtjänst, ny 
beräkningsmodell för egenavgift för resor med färdtjänst 

Sammanfattning 

Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen har beslutat och genomfört en 

ny zonindelning om tre zoner i den allmänna kollektivtrafiken från och med den 4 

november 2020.  

  

Beslutet innebär att nuvarande prisstödsmodell med ett baspris som använts som grund 

för egenavgift för färdtjänst upphör. Uddevalla kommun måste därmed besluta om ny 

beräkningsmodell för egenavgift för färdtjänst och uppdatera ”Avgift och regler för 

färdtjänst” i Uddevalla författningssamling.  

  

Avtalet med Västtrafik om den anropsstyrda trafiken omfattar flera olika typer av resor 

där det för alla resor krävs ett av kommunens färdtjänsthandläggare beviljat tillstånd för 

färdtjänst för den enskilde. Tillståndet och avgifterna gäller inom fastställt 

färdtjänstområde. De olika typerna av resor är Färdtjänst, resa på ”fritid” med 

färdtjänsttillstånd samt Arbetsresor med färdtjänsttillstånd.  

  

Förändringarna i avgiftsmodellen föreslås gälla från och med 1 juni 2021. 

 

Jarmo Uusitalo (MP), Stefan Skoglund (S), Maria Johansson (L), David Höglund 

Velasquez (V), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), David Sahlsten (KD), Camilla Johansson 

(C) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-04-28 § 103 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-01. 

Socialnämndens protokoll 2021-03-17 § 46. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-08. 

Avgifter och regler för färdtjänst, förslag till ny beräkningsmodell 2021-03-08 (med 

förslag presenterade av den s.k. Framtidsgruppen). 

Förslag till ändring i Uddevalla författningssamling. 

Skrivelse från Funktionsrätt Uddevalla, 2021-01-11. 

Yrkanden 

Maria Johansson (L): Ändringsyrkande enligt följande: att medresenär över 16 år 

erlägger samma avgift som den färdtjänstberättigade. Medresenär under 16 år reser 

avgiftsfritt. Samt i andra hand ändringsyrkande enligt följande: att medresenär 0-6 år 

reser avgiftsfritt, medresenär 7-16 år erlägger halv egenavgift. 

 

David Sahlsten (KD) och Martin Pettersson (SD): Bifall till Maria Johanssons (L) 

ändringsyrkande. 

 

Stefan Skoglund (S), Christer Hasslebäck (UP), Camilla Johansson (C): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  
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Forts. § 104 
 

David Höglund Velasquez (V) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Avslag på 

kommunstyrelsens beslutssatser 1-3 samt ny beslutssats: Att egenavgiften skall vara 

samma som motsvarande avgift i kollektivtrafiken. 

 

Propositionsordningar 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. 

 

Ordförande ställer inledningsvis proposition på kommunstyrelsens förslag, Maria 

Johanssons (L) ändringsyrkande och David Höglund Velasquez (V) yrkande och finner 

fullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.  

 

Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag mot Maria 

Johanssons (L) andrahandsyrkande och finner kommunfullmäktige bifalla 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta förslag 2 till ny egenavgift för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd, 

vilket innebär att egenavgiftsmodellen fortsatt ska bygga på varje kommuns område 

som en avgiftszon samt att utöka nuvarande färdtjänstområde,  

  

att anta förslag 3 till ny egenavgift för arbetsresor med färdtjänsttillstånd, vilket innebär 

att denna motsvarar kollektivtrafiktaxans periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 

procent för arbetsresor 3 - 5 dagar per vecka samt för resor 1 - 2 dagar per vecka 50 

procent av egenavgiften för den som reser 3 - 5 dagar per vecka, 

  

att anta förslag 4 om ny avgift för medresenär, vilket innebär att medresenären, oavsett 

ålder, erlägger samma avgift som den färdtjänstberättigade samt  

  

att förändringarna i avgiftsmodellen ska gälla från och med 1 juni 2021. 

  

 

Reservation 

Sverigedemokraternas, Liberalernas, Vänsterpartiets och Kristdemokraternas ledamöter 

reserverar sig mot beslutet till förmån för de egna yrkandena. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-05-12 
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§ 105 Dnr KS 2021/00217  

Årsredovisning 2020 från Samordningsförbundet Väst samt 
fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter  

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har inkommit med årsredovisning med tillhörande 

revisionsberättelse för år 2020.  

  

Förbundet anger att det under 2020 har förbrukat l 002 874 kr mera än erhållet bidrag 

vilket är enligt budget. Skillnaden mellan aktuell kostnadsbudget och utfall under 2020, 

blev 1 021 471 kr. Anledningen till skillnaden mellan kostnadsbudget i verksamhetsplan 

och utfall beror först och främst på coronapandemin och att bland annat samtliga 

strukturella insatser därför blev inställda. 

  

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-04-28 § 104 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-07. 

Samordningsförbundet Väst styrelseprotokoll 2021-03-19. 

Årsredovisning 2020, med bilagor. 

Revisionsberättelse 2020. 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2020. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja förbundsstyrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020, 

  

att godkänna årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Väst. 

 

Jäv 
Henrik Sundström (M) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar och beslut i ärendet. 
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§ 106 Dnr KS 2021/00236  

Årsredovisning med revisionsberättelse 2020 för 
bostadsstiftelsen Uddevallahem, samt dotterbolagen 
Uddevallahem Bastionen AB, Uddevallahem Sundberg AB och 
Uddevallahem Holding AB samt fråga om ansvarsfrihet för 
styrelsens ledamöter och verkställande direktör  

Sammanfattning 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem har översänt årsredovisning med revisionsberättelser 

för 2020 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 30 653 tkr (36129 fg år) och för koncernen 

uppgår resultatet till 40638 tkr (34275 fg år). 

Revisorerna bedömning är 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, 2021-04-28 § 105 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-07 

Årsredovisning 2020 Bostadsstiftelsen Uddevallahem inkl revisionsberättelse 

Årsredovisning 2020 – Uddevallahem Holding AB 

Årsredovisning 2020 - Uddevallahem Sundberg AB 

Årsredovisning 2020 – Uddevallahem Bastionen AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja styrelsens ledamöter och 

verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 

  

att godkänna årsredovisningen för 2020 

 

Jäv 
Paula Berger (S), David Bertilsson (M), David Sahlsten (KD), Ann-Charlott Gustafsson 

(UP) och Stig Olsson (C) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar och beslut i 

ärendet. 
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§ 107 Dnr KS 2021/00235  

Årsredovisning med revisionsberättelse för Ljungskilehem 
2020 samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och 
verkställande direktör  

Sammanfattning 

Stiftelsen Ljungskilehem har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020 

för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Det ekonomiska resultatet för år 2020 

uppgick till 2 764 853 kronor (820 518 kr fg år) 

  

Revisorerna har granskat stiftelsens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens 

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

verksamheten 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 och att 

någon grund för anmärkning mot styrelsen och dess ledamöter inte föreligger.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-04-28 § 106 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-07 

Årsredovisning och revisionsberättelse för stiftelsen Ljungskilehem 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja styrelsens ledamöter och 

verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 

  

att godkänna årsredovisningen för år 2020. 

 

Jäv 
Paula Berger (S), David Bertilsson (M), David Sahlsten (KD), Ann-Charlott Gustafsson 

(UP) och Stig Olsson (C) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar och beslut i 

ärendet. 
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§ 108 Dnr KS 2020/00758  

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn, 
förnyat beslut 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-10 § 11 att fastställa reviderade 

ordningsföreskrifter för Uddevalla Hamn samt att anmäla dessa hos länsstyrelsen för 

prövning enligt ordningslagen. 

 

Länsstyrelsen beslutade 2021-03-01 att medge samtliga revideringar förutom § 25 som 

därmed upphävdes. Bestämmelserna i § 25 om tillträde till hamnen bedömdes redan 

vara reglerade i annan lagstiftning; lag (2004:487) om sjöfartsskydd och lag 

(2006:1209) om hamnskydd och därmed kan kommunen inte enligt ordningslagen 3 

kap. 12 § inte reglera detta i lokala ordningsföreskrifter. 

 

Kommunledningskontoret har efter samråd med Uddevalla hamnterminal inte funnit 

någon anledning till att överklaga beslutet. 

 

Länsstyrelsen uppmanade också kommunen att fatta ett nytt beslut eftersom kommunen 

i förslagets dåvarande § 29 hade gjort föreskrifterna giltiga genom att föreskrifterna 

skulle införas länsstyrelsens författningssamling. Detta förfarande sker inte längre, 

varför formuleringen har tagits bort. Föreskrifterna kommer i stället träda i kraft efter 

länsstyrelsens prövning. 

 

I föreliggande förslag utgår därmed tidigare § 25 och § 29. 

 

Rolf Jonsson (L) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-04-28 § 107 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-05 

Länsstyrelsens beslut, 2021-03-01 

Reviderat förslag till lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn 

Karta över Uddevalla hamn 

Yrkanden 

Rolf Jonsson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att fastställa förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn, 

 

att anmäla beslutet hos länsstyrelsen. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 109 Dnr KS 2021/00249  

Delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut i anledning av 
covid-19 lagen och dess följdförordningar 

Sammanfattning 

Sedan den 11 mars kan kommuner i enlighet med 8 kap 1 § förordningen (2021:8) om 

särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 meddela 

föreskrifter om förbud mot att vistas i en park på en badplats eller på någon annan 

liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 

  

Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att det bara är vissa typer 

av platser som omfattas av bemyndigandet, det vill säga platser som allmänheten typiskt 

sett har tillträde till. Av förarbetena framgår dock att vissa platser inte omfattas, det är 

exempelvis platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer 

betydande omfattning som köpcentrum och bibliotek. Inte heller omfattas platser som 

används för att förflytta sig från en plats till en annan, till exempel gågator och bilvägar.  

  

Föreskriftsrätten innebär ett förbud att vistas på en plats, det går alltså inte inom ramen 

för denna förordning att exempelvis begränsa antalet personer på en plats. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift är att det på platsen ska finnas en påtaglig 

risk för trängsel, att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket 

och inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.  

  

Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en särskilt angiven 

plats ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över 

kommunens förslag.  

  

Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen är 

kriminaliserade genom 24 § covid-19 lagen och kan leda till penningböter. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-04-28 § 108 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-08 

Meddelande från Länsstyrelsen Västra Götaland daterad 2021-03-16 ang., Samverkan 

och samordning inför eventuella beslut om vistelseförbud. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att delegera till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter med stöd av 8 kap. 1 § 

förordningen (2021:8), begränsningsförordningen, om särskilda begränsningar för att 

förhindra spridning av sjukdomen covid-19 om förbud att vistas i en park, på en 

badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 

påtaglig risk för trängsel. Delegationen begränsas till att gälla föreskrifter av tillfällig 

karaktär. Delegationen gäller under den tid som förordningen är gällande och inkluderar 

eventuella förlängningar av giltighetstiden.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 110 Dnr KS 2020/00631  

Om- och nybyggnation av Ljungskileskolan, enligt 
samverkansavtal med Hemsö fastighets AB, beslut om avrop 2 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnationer. 

  

Ett av projekten är nybyggnation av Ljungskileskolan, F-6 skola inkl gympasal och kök 

på den östra fastigheten, och 7 - 9 skola inkl. idrottshall på den västra fastigheten. 

Lokalerna som Uddevalla kommun kommer att hyra är sammanlagt 14300 BTA varav 

östra delen är 8230 BTA, och den västra delen är 6100 BTA, och Ljungskileskolan är 

dimensionerad för 1000 elever. Utemiljön: F-6 är 23 500 kvm och 7-9 är 11 800 kvm. 

  

Projektet innefattas av Avrop 1 – förstudien, Avrop 2 innefattas av projektering interiört 

och exteriört, avtal för markförsäljning, hyreskontraktet samt program för 

genomförandet. Avrop 3 - genomförandefasen som innefattas av LOU upphandling av 

entreprenad, lantmäteriansökan, bygglovsansökan och byggnation. 

  

Avrop 2 innebär att projektet går in i en ny fas, där projektering, utredningar och 

program för genomförande är en primär del. I denna fas värderas mark och byggrätt 

inför upprättande av avtal för markförsäljning. Hyreskontraktet upprättas inkl. bilagor 

om särskilda bestämmelser och gränsdragningslista som är ansvarsfördelningen mellan 

Hyresgäst och Hyresvärd. Projektgenomförandebilagan reglerar hur kommunen och 

Hemsö skall samarbeta under Fas 3. 

  

Tidplanen medger att  

Markupplåtelseavtal och hyreskontrakt beslutas under hösten 2021.  

LOU upphandling för totalentreprenad sker under höst 2022.  

Byggstart för östra skolan juli 2023 och för västra skolan november 2023.  

Tillträdesdatum för östra skolan juni 2025 och västra skolan oktober 2025.  

Invigning för F-6, östra skolan hösttermin 2025, 7 – 9, västra skolan vårtermin 2026. 

  

Projektbudget för programfasen innefattas av projektering exteriört och interiört med 

konsultstöd, utredningar, avtal med bilagor, underlag för upphandling, övriga kostnader 

samt 15 % oförutsedda utgifter. Budgetbelopp: 7 981 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-04-28 § 109 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-08. 

Bilaga 1 Tidplan för projektet. 

Bilaga 2 Programbudget. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 110 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna Avrop 2 i Hemsöprojekt: Ljungskileskolan  

  

att godkänna Projektets tidplan. 

  

att godkänna Projektbudget på 7 981 000 kr. 

  

att Cecilia Friberg är kommunens ombud i detta projekt. 

 

Deltar ej i beslut 
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

  

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Sverigedemokraterna har i fullmäktige krävt en konkurrensutsättning av denna 

upphandling, samt reserverat sig till förmån för det ställningstagandet. Därmed deltar 

vi inte heller i avropet tillhörande upphandlingen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 111 Dnr KS 2021/00216  

Tillfälliga justeringar av riktlinjer för ekonomistyrning 

Sammanfattning 

Kommunens riktlinjer för ekonomistyrning, antagna av kommunfullmäktige den 11 

april 2018 §95, utgör ett verktyg för den övergripande styrningen och ledningen av 

Uddevalla kommun. Riktlinjerna avser i första hand förhållandet mellan 

kommunfullmäktige och nämnderna.  

I riktlinjerna regleras hur ’Avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning’ ska hanteras 

av respektive nämnd. Den aktuella situationen med pågående pandemi medför ett behov 

av att i vissa verksamheter tillfälligt kunna undantas från kravet på att redovisa åtgärder 

för att återställa avvikelsen. Det föreligger ett förslag till tillfälliga riktlinjer som 

omfattar budgetåret 2021. De tillfälliga riktlinjerna innebär att avvikelser som är 

hänförbara till pandemieffekter undantas från kravet på åtgärder. Undantaget gäller 

endast följande delar av kommunens verksamhet som är särskilt utsatta för 

pandemieffekter, Vuxenutbildningen, Arbetsmarknadsavdelnings försörjningsstöd, och 

avdelningen för Fritid och unga inom kultur- och fritidsnämnden. För övriga 

verksamheter gäller de mål och riktlinjer som är fastställda i flerårsplanen för 2021 - 

2023. De tillfälliga riktlinjerna föreslås gälla som längst till 2021-12-31. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-04-28 § 110 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-08 

Tillfälliga riktlinjer 2021 för ekonomistyrning i Uddevalla kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna tillfälliga riktlinjer för ekonomistyrning under 2021. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 112 Dnr KS 2021/00094  

Besvarande av revisionsrapport - granskning av inköp och 
upphandling, del av löpande granskning 2020 

Sammanfattning 

 EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört 

en granskning av kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet. Syftet har 

varit att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 

säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal.  

Slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att 

kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 

direktupphandlingar. EYs bedömning att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt 

detta. Därtill är den samlade bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis 

säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal samt att 

samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 

ramavtal. För kommunstyrelsens del har revisorerna utfört granskning av fyra inköp via 

direktupphandlingar och fem inköp där avtalstroheten har granskats. 

  

Granskningen visar på de svagheter i kommunens inköpsprocess för anskaffning av 

varor och tjänster som tidigare har identifierats. Kommunen genomförde under 2018 

genomförde kommunen en fördjupad förstudie om den framtida inköpsorganisation, 

eftersom det fanns ett identifierat behov av att utveckla efterlevnaden av rutiner vid 

direktupphandling och anskaffningar genom att öka kännedomen om inköps- och 

anskaffningsprocessen.  

  

I den pågående processen är införandet av beslutsstöd är en viktig del i arbetet för att 

underlätta för förvaltningarna att regelbundet kunna följa upp gjorda inköp och 

avtalstrohet. Avtalskatalogen behöver kompletteras och göras mer användarvänlig och 

tillgänglig. Inför kommande flerårsplan finns också ett äskande om resurser för att 

skapa ett centralt inköpsstöd för att på så sätt ytterligare öka kunskap och stöd till 

förvaltningarna i inköpsprocessens olika delar. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-04-28 § 111 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-12 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-02-10 §15 

Socialnämndens tjänsteskrivelse 2021-03-04 

Socialtjänstens protokollsutdrag 2021-03-17 § 45 

Följebrev till revisionsrapport – Granskning av inköp och upphandling 2020 

Revisionsrapport – Granskning av inköp och upphandling 2020  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna kommunstyrelsens och socialnämndens svar till revisorerna.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 113 Dnr KS 2020/00601  

Utökning av aktiekapital i Västvatten AB  

Sammanfattning 

Västvatten AB har behov av förbättrad likviditet i bolaget på grund av likvida 

variationer och framtida investeringar, vilket innebär brist på likviditet under vissa 

perioder. I nuläget har bolaget en checkkredit inom Uddevalla kommuns internbanks 

koncernkonto, på samma sätt som Uddevalla kommuns övriga företag. 

  

Ekonomicheferna i ägarkommunerna är överens om att förorda en fortsatt användning 

av nuvarande kredit för att hantera variationer i likviditeten, efter samråd med 

ekonomichefen i Västvatten AB. Denna lösning innebär att aktiekapitalet inte behöver 

utökas för närvarande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-04-28 § 112 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-25 

Tjänsteskrivelse från Västvatten AB 2020-09-24 

Protokoll från Västvatten ABs styrelsemöte 2020-09-24  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att inte godkänna en utökning av aktieägarkapitalet om 2 385 tkr för Uddevalla 

kommuns andel i Västvatten AB. 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 114 Dnr KS 2021/00186  

Fyllnadsval av ledamot till Uddevalla Vatten AB efter Raymond 
Wälsjö (L) 

Sammanfattning 

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

som ledamot i Uddevalla Vatten AB. Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-14 

att godkänna avsägelsen och det återstår för kommunfullmäktige att 

förrätta fyllnadsval.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-04-14 § 72 

Avsägelse, 2021-03-12 

Yrkanden 

Rolf Jonsson (L) nominerar Curt Nyman (L) till ny ledamot i Uddevalla Vatten AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att välja Curt Nyman (L) till ledamot i Uddevalla Vatten AB till och med 2022. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 115 Dnr KS 2021/00009  

Anmälan av Revisionsplan 2021 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har fastställt årets revisionsplan. Revisionsplanen beskriver vilka 

granskningar som kommer göras inom den ordinarie granskningsverksamheten och 

vilka fördjupade granskningar som planeras utifrån genomförd risk- och 

väsentlighetsanalys. 

 

En fördjupad granskning av samhällsbyggnadsnämndens arbete med 

kompetensförsörjning av stora projekt planeras och under våren kommer förstudier för 

granskningar påbörjas avseende kommunstyrelsens arbete med styrande dokument samt 

kommunstyrelsens arbete med planprocessen. 

  

Kommunens revisorer arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag och revisionsplanen 

anmäls därför för kännedom. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-03 

Revisionsplan 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att notera informationen. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 116 Dnr KS 2021/00001  

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna.  

  

2019/865 

Ett medborgarförslag har inkommit till Uddevalla kommun i vilket det föreslås att 

Uddevalla kommun inrättar en visselblåsarenhet där anställda anonymt kan vända sig 

för att ange allvarliga oegentligheter inom kommunen. I juni 2020 lämnade utredningen 

om genomförande av visselblåsardirektivet över sitt betänkande ”Ökad trygghet för 

visselblåsare”(SOU 2020:38) till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att lämna 

förslag om hur Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 om skydd för 

personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet) bör 

genomföras i svensk rätt. Utredningen föreslår att visselblåsardirektivet huvudsakligen 

ska genomföras genom en ny lag. Det lagstiftningsarbete som nu pågår inom området 

bör beaktas inför ett eventuellt inrättande av en visselblåsarfunktion i Uddevalla 

kommun. Mot den bakgrunden kommer kommunen inte vidta några åtgärder med 

anledning av förslaget. Kommunstyrelsen beslutar att med ovan motivering anse 

medborgarförslaget besvarat. 

  

2021/190 

Yttrande angående remiss från Fyrstads Flygplats AB om ändringar i aktieägaravtal och 

bolagsordning.  

  

2020/753  

Medborgarförslag om förbättring samt tydliggörande av information för medborgarna 

kring motionsslingor har inkommit. Förvaltningen har under hösten jobbat aktivt med 

att förbättra informationen i kommunkartan. I samband med detta har informationen på 

hemsidan setts över. Kultur och fritidsnämnden noterar att förvaltningen arbetar 

kontinuerligt med information om spår och leder och anser därmed medborgarförslaget 

besvarat. Kultur och fritidsnämnden anmodar kultur och fritidsförvaltningen att ta 

inskickarens förslag i beaktning vid framtida arbete med planen ”Hållbart friluftsliv”.  

  

2021/30  

Hans Högström föreslår i ett medborgarförslag att han önskar svar på om toaletten  

placerad i anslutning till Landbadets reningsanläggning kommer öppnas åter efter att 

denne varit stängd efter vandalisering hösten 2019.  Nämnd toalett renoveras under 

våren och kommer att öppna efter genomförda åtgärder och renoveringar efter 

vandalisering. Kultur och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget om att öppna 

toaletten vid Landbadets reningsanläggning.    

  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 116 

 

2020/710  

Håkan Larsson föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen ska anlägga ett utegym i 

centrala Ljungskile. Kultur och fritid arbetar i dagsläget i ett projekt tillsammans med 

Samhällsbyggnadsförvaltningen för att kartlägga kommunens nuvarande platser för 

spontana möten och aktivitet. Samarbetet mellan förvaltningarna syftar också till att 

planera för lokalisation och utformning av nya spontana aktivitetsytor. Kultur och 

fritidsnämnden beslutar att medborgarförslaget skall ingå som ett underlag i det fortsatta 

förvaltningsövergripande arbetet med att kartlägga och utveckla ytor för spontana möten 

och aktiviteter i Uddevalla kommun. Med detta anser Kultur och fritidsnämnden 

medborgarförslaget som besvarat.    

   

2020/720  

Gustav Johansson har inkommit med ett medborgarförslag om att anlägga en 

konstgräsplan på Grohedsvallen. Grohedsvallen ägs och drivs av Groheds 

Idrottsförening, vilket innebär att Uddevalla kommun inte har rådighet över 

utvecklingen av platsen. Kultur och fritidsnämnden anser att platser för spontana möten 

och motion är viktiga för en god folkhälsa i enlighet med vad förslagsställaren skriver. 

Uppdrag finns att utreda platser för ändamålet. Med detta anses medborgarförslaget vara 

besvarat. 

  

2020/427  

Ett medborgarförslag om att sätta ut bojar i vattnet på badplatser för att kunna öva på 

simning har inkommit. Kultur och fritid upprättar årligen markeringar på en del av 

kommunens badplatser för djup som går till midjehöjd. Förvaltningen ser goda 

möjligheter att samordna dessa så att djupmarkeringarna utsätts med ett mellanrum på 

25 meter. Kultur och fritid föreslår därför att bifalla medborgarförslaget och tillämpa 

nytt arbetssätt för utsättning av markeringar på badplatser. Vidare hålls medborgarna 

informerade via kommunens hemsida om vilka platser som 25 meters-markeringar finns 

att tillgå. Kultur och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget och inkluderar 

markering för avstånd i samband med utsättning av djupmarkeringar på de badplatser 

där det är möjligt.  

  

Dok. 312115  

Protokoll nr. 2 för styrelsemöte 2021-04-15 från Västvatten AB  

  

2020/412  

Fredrika Andreasson föreslår i ett medborgarförslag att Lelångebanan ska rustas upp i 

form av rensning och gallring av träd samt nya staket. Förslagsställaren föreslår även att 

banan behöver jämnas till med asfalt eller hårt packat grus fram till väg 172. 

Samhällsbyggnad har fått klartecken att rusta upp Lelången fram till väg 172. Det 

förvaltningen gör är att ta bort svålen som hindrar vattenavrinningen, samt påför nytt 

gruslager, jämnar till ytan och röja bland eventuella träd som hänger ner över Lelången. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen avser alltså inte att hårdgöra ytan utan fortsätter med 

grusbeläggning. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget 

besvarat.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 116 

  

Dok. 312376 

Protokoll från Uddevalla Vatten AB för extra bolagsstämma 2021-04-26 per capsulam 

  

Demokratiberedningens protokoll, 2021-04-08 

  

2021/00071 

Sammanställning av inkomna Medborgarförslag 2019 och inkomna synpunkter 2020 

  

Dok. 312399  

Reviderad arbetsordning för revisorerna i Uddevalla kommun  

  

312450 

Kommunstyrelsen i Trollhättans beslut om vistelseförbud enligt förordning (2021.8) om 

särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen Covid 19 

  

2021/125 

Jonathan Holm Hjelm förestår i ett medborgarförslag att det ska sättas in extrabussar på 

stadsbussarna linje 2 och 3 mellan kl. 14 och 17 då bussarna är överfulla. Då det är 

Västtrafik som ansvarar för kollektivtrafiken i hela länet vidarebefordrar 

kommunledningskontoret medborgarförslaget till Västtrafik och Uddevalla Omnibus 

och anser därmed förslaget besvarat. 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 117 Dnr KS 2021/00297  

Medborgarförslag från Dan Sallander om inledande av 
förhandling med Exxonmobil Sverige AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 118 Dnr KS 2021/00296  

Medborgarförslag från Dan Sallander infrastrukturprojekt 
Oljehamnsvägen, trottoar eller likande 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 119 Dnr KS 2021/00295  

Medborgarförslag från Dan Sallander om åtgärdande av 
plattformar vid Skeppsviken 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 120 Dnr KS 2021/00294  

Medborgarförslag från Dan Sallander om hantering av det 
öppna drogmissbruket i Uddevalla centrum 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 121 Dnr KS 2021/00293  

Medborgarförslag från Dan Sallander om att skredssäkra och 
på annat sätt restaurera den avstänga delen av Hasselbacken 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 122 Dnr KS 2021/00267  

Medborgarförslag om discgolfbana mellan Skogslyckan och 
Kurveröd 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 123 Dnr KS 2021/00309  

Medborgarförslag från Gustav Ros om att kommunen ska 
avsluta sitt deltagande i Fairtrade City 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 124 Dnr KS 2021/00315  

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson 
(UP, Lars Olsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP)  om 
miljövänliga p-platser i Centrum 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 125 Dnr KS 2021/00316  

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson 
(UP, Lars Olsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) om 
införande av P-skiva i centrum 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden. 
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