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Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08  
 

 
Sammanträde Kommunfullmäktige  
Plats och tid Hörsalen Bohusläns Museum, kl.17:30-20:39 med ajournering 18:40-

19:05. 
  
Ledamöter Mikael Staxäng (M) 

Roger Ekeroos (M) 

Ingela Ruthner (M) 

Niklas Moe (M) 

Gösta Dahlberg (M) 

Jens Borgland (M) 

Elving Andersson (C), Ordförande 

Camilla Olsson (C) 

Torsten Torstensson (C) 

Stig Olsson (C) 

Roger Johansson (L) 

Maria Johansson (L) 

Claes Dahlgren (L) 

Jonas Sandwall (KD) 

Christina Nilsson (KD), 1:e vice ordförande 

David Sahlsten (KD) 

Karin Johansson (KD) 

Anna-Lena Heydar (S) 

Paula Berger (S) 

Stefan Skoglund (S) 

Annelie Högberg (S) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kenneth Engelbrektsson (S) 

Cecilia Sandberg (S) 

Sonny Persson (S) 

Louise Åsenfors (S), 2:e vice ordförande 

Per-Erik Holmberg (S) 

Susanne Grönvall (S) 

Susanne Börjesson (S) 

Glenn Patriksson (S) 

Carina Åström (S) 

Tommy Strand (S) 

Marie-Louise Ekberg (S) 

David Höglund Velasquez (V) 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

Ilir Kastrati (V) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Lars Eide Andersson (MP) 

Martin Pettersson (SD) 

Rolf Carlson (SD) 

Rose-Marie Antonsson (SD) 

Elena Tibblin (SD) ej § 18 p.g.a. jäv. 

Stefan Eliasson (SD) 

Marjut Laine (SD) 

Krzysztof Swiniarski (SD) 

John Alexandersson (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

Christer Hasslebäck (UP) 

Merja Henning (UP) 

Bjarne Rehnberg (UP) 

Kent Andreasson (UP) 

Majvor Abdon (UP) 

Lars Olsson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Fredrik Södersten (M) för Carin Ramneskär (M) 

Sture Svennberg (M) för Johanna Ramneskär (M) 

David Bertilsson (M) för Camilla Josefsson (M) 

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

Veronica Vendel (S) för Ingemar Samuelsson (S) 

Robert Wendel (S) för Glenn Patriksson (S) 

Anya Wrigman (V) för Jaana Järvitalo (V) 

Ann-Marie Viblom (MP) för Karna Thomasdotter (MP) 

Andreas Svensson (SD) för Thommy Carlin (SD) 

Richard Bergström (UP) för Caroline Henriksson (UP) 

  
Ersättare Marie Pettersson (C), inkommer kl.19:28 

Mikael Bjuhr (C) 

Jerker Lundin (KD) 

Anibal Rojas Jourquera (KD) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Jan-Olof Andersson (S) 

Margareta Wendel (S) 

Catharina Hernod (S) 

Catarina Brorsson (S) 

Lars-Olof Laxrot (V) 

Ole Borch (MP) 

Anders Andersson (SD) 

 

 
Övriga Bengt Andersson, kommunrevisor 

Tony Bengtsson, kommunpolis, polismyndigheten § 1 

Ulrika Engelbrektsson, samordnare, Uddevalla kommun, § 1 

Amanda Windeman, översiktsplanerare, Uddevalla kommun, § 2 

Lynn Joel, vikarierande översiktsplanerare, Uddevalla kommun, § 2 

Peter Larsson, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 Dnr KS 302946  

Information om Uddevalla kommuns och Polismyndighetens 
samverkansöverenskommelse, Medborgarlöfte för 2019-2020 

Sammanfattning 

Kommunpolis Tony Bengtsson, polismyndigheten och samordnare Ulrika 

Engelbrektsson, Uddevalla kommun, informerar om de samverkansöverenskommelser, 

så kallade medborgarlöften, som finns mellan polismyndigheten och kommunen. 

Medborgarlöften arbetas fram genom dialoger med allmänheten och nuvarande 

överenskommelse löper ut 2020. 

 

Tony Bengtsson och Ulrika Engelbrektsson svarar på frågor från kommunfullmäktige. 

 

Jonas Sandwall (KD), Torsten Torstensson (C), Stefan Skoglund (S), Martin Pettersson 

(SD), Christer Hasslebäck (UP) och Lars-Olof Laxrot (V) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr KS 302945  

Information om arbetet med nya översiktsplanen 

Sammanfattning 

Översiktsplanerare Amanda Windeman och vikarierande översiktsplaneraren Lynn Joel 

informerar om översiktsplaners användning och laglig reglering samt hur arbetet med 

att ta fram Uddevallas nästa översiktsplan är utformat. 

 

Under 2020 kommer översiktsplanen remitteras inom de kommunala myndigheterna 

och partigrupperna och bedömningen är att översiktsplanen är färdig för antagande av 

kommunfullmäktige under 2021. 

  

Mikael Staxäng (M) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 2018/00677  

Motion från Magnus Jakobsson (KD), bygg en gång-och 
cykelbro över Fjällvägen 

Sammanfattning 

Magnus Jakobsson (KD) och Jonas Sandwall (KD) föreslår att kommunen ska utreda förut-

sättningarna för att bygga en gång- och cykelbro över Fjällvägen vid Hovhults förskola. 

Motionärerna påtalar att den branta gång- och cykelvägen som leder ner till busshållplatsen är 

trafikfarlig och att det är problematiskt för barn och äldre att på ett tryggt sätt ta sig mellan 

bostadsområdena. En gång- och cykelbro mellan Dalaberg och Hovhult kan förbättra 

säkerheten för alla i området. 

  

Förslaget har remitterats samhällsbyggnadsnämnden som svarat att motionen bör avslås.  

Skälen för detta är att en gångbro är en kostsam lösning, vilken också beräknas ge mycket 

små vinster. Erfarenheterna av liknande brolösningar är att få personer i verkligheten 

avvänder omvägen över en bro och i stället fortsätter att gena över gatan. En bro behöver vara 

minst 4,5 m hög för att fungera för Fjällvägens vägtransporter, vilket innebär en konstruktion 

med trappor som direkt motverkar gång- och cykeltrafikanternas vilja att använda den.  

  

Kommunledningskontoret gör ingen annan bedömning och föreslår med hänvisning till 

samhällsbyggnadsnämndens beslut att kommunen därför inte bör utreda förutsätt-

ningarna för att bygga en gång- och cykelbro över Fjällvägen vid Hovhults förskola.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-12-18 § 321 

Motion från Magnus Jakobsson, Kristdemokraterna, 2018-09-19. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-10. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2019-09-17.  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-26.   

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att avslå motion från Magnus Jakobsson (KD) om en gång- och cykelbro över 

Fjällvägen.     

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2018/00678  

Motion från Magnus Jakobsson (KD), bygg en gång och 
cykelväg till Ulvesund 

Sammanfattning 

Magnus Jacobsson och Jonas Sandwall (kd) föreslår att kommunen ska agera för att det 

skyndsamt byggs en gång- och cykelväg längs med Ulvesundsvägen. Av motionen framgår att 

vägen från Ljungskile till Ulvesund är trafikfarlig och att den blev än farligare efter Trafikverkets 

åtgärder på vägen vilka utfördes under hösten/vintern 2017. Motionärerna lyfter fram en idé som 

kommit fram genom en insändare i Bohusläningen (2018-09-18) som ett väldigt bra förslag vilket 

bör utredas vidare tillsammans med Trafikverket.  

  
Förslaget i Bohusläningen beskriver en gång och cykelväg på 25 stycken flytande 

betongpontoner, vardera 3 meter breda och 20 meter långa, vilken ansluts till en ca 400 

meter lång gång- och cykelväg på land inom kommunens fastighet. Förslaget beskrivs i 

insändaren som mycket kostnadseffektivt och beräknas kosta 12–15 mkr att jämföra med 

Trafikverkets uppskattade kostnad på 35 mkr för att anlägga gång- och cykelvägen i 

anslutning till vägbanken.  
  

Motionen har remitterats samhällsbyggnadsnämnden som svarat att motionen är 

besvarad genom förvaltningens tjänsteskrivning.  
  
Trafikverket har i svar till samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att man inte kan bedöma 

om kostnadsuppskattningen 12–15 mkr är rimlig för en gång- och cykelväg på flytande 

pontoner i vattnet. Trafikverket äger f.n. ingen anläggning av denna typ. Lösningen med en 

flytbrygga diskuterades i den åtgärdsvalsstudie Trafikverket genomfört för vägarna 675 och 

679 under 2017. Lösningen avskrevs dock av Trafikverket då den ansågs svår/omöjlig att 

vinterväghålla och att den uppskattade livslängden var okänd samt att behov av vågbrytare 

inte kunde avfärdas. Därtill kommer att en gång- och cykelväg på pontoner kommer att 

hamna utanför vägområdet vilket innebär att Trafikverket inte vill anlägga och ansvara för 

en sådan. Förslaget om delad finansiering mellan region och kommun torde därför inte 

heller vara aktuellt då medel ur den regionala s.k. cykelpotten är kopplade just till 

Trafikverkets väghållaransvar på det statligt/regionala vägnätet. En gång- och cykelväg 

flytande på pontoner måste därför byggas och underhållas av någon annan intressent, dvs. 

kommunen eller privata exploatörer.  
  
Förslagsställaren i Bohusläningen, Göran Kron, har även inkommit med sitt förslag som ett 

medborgarförslag 2019-04-12. Kommunfullmäktige beslutade att överlåta till kommun-

styrelsen att fatta beslut i ärendet. Styrelsen beslutade 2019-10-30 att anse förslaget besvarat 

genom skäl som angavs i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.  
  

Då väg 675 är en statlig väg har utgångspunkten från kommunens sida varit att gc-

frågan ska lösas inom ramen för det statliga väghållaransvaret. Detta innebär att staten 

ska bygga och underhålla anläggningen men att kommunen efter överenskommelse kan 

medfinansiera tillkomsten av en sådan anläggning. Kommunen svarar för gator- och 

vägar inom detaljplanelagda områden, dvs. i första hand inom tätorterna.  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 4 

 

Om en gc-väg ska anläggas utanför tätort/detaljplanelagt område, som i fallet med en 

pontonbrygga i Ulvesund, måste detta ske utanför vägområdet vilket förvaltningen f.n. 

saknar uppdrag för att utreda/genomföra. Då något annat i sak inte framkommit i detta 

ärende är det kommunledningskontorets uppfattning att motionen bör avslås. 

Kommunledningen och kommunledningskontoret har fortsatt dialog med bl.a. Trafikverket 

om alternativa lösningar för en säkrare miljö för de oskyddade trafikanterna vid Ulvesund.      

  

Jonas Sandwall (KD) och Jarmo Uusitalo (MP) yttrar sig i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-12-18 § 322 

Motion från Magnus Jakobsson (kd), 2018-09-19. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-25. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2019-09-17. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-26.     

Yrkanden 

Jonas Sandwall (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anse motionen besvarad. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 2017/00571  

Motion från Elving Andersson (C) med flera om hur vi ökar vår 
säkerhet och höjer vår beredskap mot nya hot 

Sammanfattning 

Elving Andersson (C) med flera har inkommit med motion om att kommunen upprättar 

en långsiktig strategi för förebyggande och hantering av aktuella krissituationer och att 

resursfrågan prövas. I motionen exemplifieras nya former av hot och våld såsom 

klimatförändringar, cyberattacker, ökat våld i närmiljöer, hot mot blåljus- och 

offentliganställd personal samt våldsbenägen extremism. 

  

Sedan motionen skrevs 2017 har ett antal åtgärder vidtagits från kommunen för att öka 

säkerhet och trygghet. Några exempel är ordningsvakter och s.k. LOV 3-område, 

förstärkt lokalt BRÅ, utbildningsinsatser för krisledningsnämnden och uppdrag om 

utökad kameraövervakning. Även en informationssäkerhetspolicy har antagits och en 

handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Ett uppdrag om klimatanpassningsplan 

väntas inom kort. Kommunen som arbetsgivare arbetar också systematiskt mot våld och 

hot på arbetsplatsen genom arbete utifrån och uppföljning av befintliga riktlinjer. 

  

Kommunledningskontorets bedömning är att strategiskt arbete pågår som täcker in de 

områden som motionen berör och att någon ytterligare övergripande strategi i nuläget 

inte bör utarbetas.    

  

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-12-18 § 323 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-27. 

Motion från Elving Andersson (C) m.fl.     

Yrkanden 

Camilla Olsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Martin Pettersson (SD): Bifall till motionen. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Camilla Olssons (C) yrkande mot Martin Petterssons 

(SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Camilla Olssons (C) yrkande. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anse motionen besvarad då motionens områden täcks in i det pågående strategiska 

arbetet kring säkerhet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2017/00339  

Motion från Elving Andersson (C) och Anna-Malin Björk 
Joelsson (C) om att införa Huskurage i kommunens 
bostadsstiftelser samt verka för att privata fastighetsägare gör 
detsamma 

Sammanfattning 

Elving Andersson (C) m.fl. har inkommit med motion om att införa Huskurage i 

kommunens bostadsstiftelser samt verka för att privata fastighetsägare gör detsamma.   

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

genom att ge grannar verktyg att agera. Föreningen beskriver huskurage som en policy 

som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. 

Metoden innebär att en granne som misstänker att våld pågår ska ringa på dörren och 

fråga hur det står till, vid behov, ta hjälp av ytterligare en granne eller hyresvärden samt 

ringa polisen (vid akuta situationer kontaktas alltid polisen först). Ett antal kommuner 

och föreningar har infört huskurage. 

  

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till de kommunala 

bostadsstiftelserna, riksbyggen, villaägarna och ett antal privata hyresvärdar. Svar har 

inkommit från Uddevallahem som är positiva till förslaget och kan bistå med inbjudan 

till hyresgäster och upplåta lokal för möten, men anser att fastighetsägarna inte ska driva 

arbetet utan att det ska vara kommunens ansvar att stå för material, föreläsare och annat 

som behövs. Svar inkom också från Skanskullen som meddelade att företaget ser 

positivt på införande av huskurage.  

  

Kommunledningskontoret bedömer att det, åtminstone initialt, skulle kräva en relativt 

stor arbetsinsats för att brett sprida huskuragepolicyn och besvara frågor kring detta. 

Riskerna måste också beaktas om kommunen ska uppmana medborgare att intervenera i 

potentiellt farliga situationer. I nuläget finns inte resurser för att genomföra ett sådant 

uppdrag. Istället föreslås att motionen och inkomna remissvar överlämnas till 

kommunens brottsförebyggande råd för kännedom och som ett bidrag i arbetet utifrån 

rådets uppdrag om bl.a. information om brottsförebyggande insatser, arbeta mot brott i 

hemmiljö och för grannsamverkan.     

  

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-12-18 § 324 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-27. 

Remissvar från Uddevallahem. 

Remissvar från Skanskullens förvaltning.     

Yrkanden 

Camilla Olsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Martin Pettersson (SD): Bifall till motionen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 6 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Camilla Olssons (S) yrkande mot Martin Petterssons 

(SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Camilla Olssons (C) yrkande. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anse motionen besvarad då underlaget tas vidare i arbetet genom brottsförebyggande 

rådet och fortsatt dialog med fastighetsägare. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 2019/00740  

Motion från Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) 
om att förbättra Omnibuss tidtabeller 

Sammanfattning 

Motionärerna vill att Uddevalla Omnibus förbättrar sina tidtabeller så att det går fler 

turer när skolan börjar och slutar och att turerna på kvällarna utökas. Att resa kollektivt 

är bra för miljön men också en förutsättning för många att ta sig till och från arbete och 

skola. Många pendlar till och från Uddevalla varje dag varför kollektivtrafiken i staden 

behöver synkroniseras med kommunikationerna till och från centrala Uddevalla, t.ex.  

turer till och från Östra station, Torp och centralstationen. 

  

Västra Götalandsregionen är sedan 2012 trafikhuvudman för den lokala och den 

regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland. Regionfullmäktige fastställer mål och 

inriktning och ger ekonomiska ramar för verksamheten. Västtrafik är regionens bolag 

med ansvar för att verkställa den regionala inriktningen för kollektivtrafiken i länet. 

Trafikens omfattning bestäms i en årlig trafikplan och trafiken upphandlas bland 

trafikoperatörerna som ska utföra trafiken. För Uddevalla stadstrafik har f.n. BIVAB 

vunnit trafikavtalet. Uddevalla Omnibus utgör en av företagets trafikoperatörer som 

utför den trafik Västtrafik beställt. Omnibus kan inte på egen hand förändra eller t.ex. 

utöka sina tidtabeller.  

  

Västra Götalandsregionen har i sitt trafikförsörjningsprogram prioriterat vissa 

utvecklingsområden, bl.a. principer och strategier för kollektivtrafiken i regionens 

pendlingsnav. Uddevalla utgör ett av dessa nav där en kollektivtrafikplan tas fram för att 

ligga till grund för framtida utveckling och förbättring av tätortstrafiken inom navet. 

Kollektivtrafikplanen för Uddevalla beräknas bli klar under 2020.  

  

Kommunledningskontoret bedömer att fortsatt utvecklingsarbete för kollektivtrafiken 

såväl inom Uddevalla tätort som regionalt även i fortsättningen bör ske inom ramen för 

de processer som överenskommits med Västra Götalandsregionen. Motionen bör därför 

avslås.     

  

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-12-18 § 325 

Motion från Kerstin Joelsson-Wallsby och Ilir Kastrati (V), 2019-10-07. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-26.    

Yrkanden 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Att anse motionen besvarad. 

 

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 7 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Christer Hasslebäcks (UP) yrkande mot Kerstin 

Joelsson-Wallsbys (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Christer 

Hasslebäcks (UP) yrkande. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion från Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) om att förbättra 

Omnibus tidtabeller.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr KS 2019/00634  

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering från 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte 

samhällsbyggnadsnämnden tre politiska uppdrag från flerårsplan 2019–2021 på höstens 

uppsiktspliktsmöte för att stämma av önskan om att avsluta politiska uppdrag med 

kommunstyrelsens presidium.   

  

Utifrån riktlinjer för styrning och ledning diskuterades även de politiska uppdrag som 

samhällsbyggnadsnämnden ville förlänga, kommunfullmäktige fattar dock inte beslut 

om dessa och finns därför inte med i skrivelsen 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-12-18 § 326 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-25 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-28 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-14     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från 

flerårsplan 2019-2021att utöka underhållet på gator och vägar under 2019 med 

fokusering på ökad tillgänglighet, 

  

att godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från 

flerårsplan 2019-2021 att ta fram en långsiktig plan för investeringar i gång- och 

cykelvägar i hela kommunen för att få ett bättre sammanhängande cykelvägsnät 

  

att godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från 

flerårsplan 2019-2021 att arbeta för ökad samverkan med den civilsamhället och att 

träffa fler IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9 Dnr KS 2019/00882  

Barn och utbildningsnämndens avrapportering från 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021  

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte barn- och 

utbildningsnämnden två politiska uppdrag från flerårsplan 2019–2021 på höstens 

uppsiktspliktsmöte.  

  

Utöver dessa föreslås mindre justeringar av nämndens egna mått och uppdrag, 

kommunfullmäktige fattar dock inte beslut om dessa och finns därför inte med i 

skrivelsen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-12-18 § 327 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-07  

Barn- och utbildningsförvaltningens protokoll 2019-11-21.     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna barn- och utbildningsnämnden förslag till slutrapportering av uppdrag från 

flerårsplan 2019–2021 om att fortsätta prioritera minskade barngrupper i förskolan, 

  

att godkänna barn- och utbildningsnämnden förslag till slutrapportering av uppdrag från 

flerårsplan 2019–2021 om att utreda villkoren för enskild pedagogisk omsorg. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KS 2019/00887  

Socialnämndens avrapportering från kommunfullmäktiges 
flerårsplan 2019-2021 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad flera uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019– 

2021. Uppdragen har rapporterats och har kunnat följas i socialnämnden, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna 2019. 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte 

socialnämnden två av de politiska uppdragen från flerårsplan 2019–2021 på höstens 

uppsiktspliktsmöte.      

  

Stefan Skoglund (S) och Ann-Charlott Gustafsson (UP) yttrar sig i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-12-18 § 328Kommunledningskontorets 

tjänsteskrivelse 2019-11-28 Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-10-25 Socialtjänstens 

protokoll 2019-20-07 Socialtjänstens skrivelse om alternativa driftsformer inom 

socialnämndens verksamhetsområde.  

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna socialnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 

2019-2021om att ta fram underlag för att kunna överväga olika driftsformer inom 

nämndens verksamhetsområde och att överväga om LOV (lag om valfrihet) skall 

tillämpas inom fler områden, 

 

att godkänna socialnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 

2019-2021 om att höja habiliteringsersättningen. 

 

Protokollsanteckning 

Stefan Skoglund (S) noterar följande till protokollet. 

 

Vi anser att Socialnämnden har överskridit sina befogenheter när man beslutat att 

privatisera hela äldreomsorgen i Ljungskile före denna fråga hanterats i 

kommunfullmäktige. Kommunallagens 5 kap. 1 § syftar till att kommunfullmäktige ska 

besluta i principiella ärenden och ange mål och riktlinjer för verksamheten. 

3 § handlar särskilt om när en kommun vill att en privat utförare skall ta över en 

kommunal angelägenhet och då ska program med mål och riktlinjer fastställas utav 

kommunfullmäktige samt hur verksamheten ska följas upp och allmänhetens insyn 

tillgodoses vilket inte skett i detta fall.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 10 

 

I handlingarna hänvisas felaktigt till gamla kommunallagen 3 kap. 16§ vilken är 

upphävd. Det förändrar inte sakfrågan men värt att påpekas. 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag är verkställt när detta nu behandlats i 

kommunfullmäktige och därför gör vi denna protokollsanteckning. Vi saknar 

fortfarande ett program enligt 3 §. 

 

Den sociala sektorn hade gått mot en positivare utveckling om (S) & (V) inriktning fått 

råda! 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KS 2019/00774  

Revidering av renhållningsordningen (avfallsplan 2018-2024) 
och vatten- och avloppsstrategin 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att upphäva 

delar av renhållningsordningen (avfallsplanen 2018-2024) och vatten-och 

avloppsstrategin. Beslutet föranleds kommunfullmäktiges uppdrag till 

samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en ny avloppspolicy som bygger på 

teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att skadliga substanser från avloppsslam inte 

skall spridas på åkermark.  

  

Samhällsbyggnadsnämnden har redan beslutat att upphäva strategi för enskilda avlopp i 

Uddevalla kommun och i samband med upphävandet uppdrogs till förvaltningen att 

utreda vilka andra styrande dokument som berörs och som därför också bör revideras.  

  

Av utredningen framkom att vissa delar av vatten-och avloppsstrategin och 

renhållningsordningen bör upphävas för att ligga i linje med 

samhällsbyggnadsnämndens nya förhållningssätt. Dessa dokument är fastställda av 

kommunfullmäktige och kan därför endast revideras av kommunfullmäktige.    

  

Markerade stycken i förslagen till reviderad vatten- och avloppsstrategi samt 

renhållningsordning föreslås upphävas.  

  

Mikael Staxäng (M) yttrar sig i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-12-18 § 329  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-04 

Förslag till reviderad vatten-och avloppsstrategi 

Förslag till reviderad renhållningsordning 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2019-09-17 § 361 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-04      

Yrkanden 

Mikael Staxäng (M): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta reviderad vatten- och avloppsstrategi för Uddevalla kommun samt 

  

att anta reviderad renhållningsordning för Uddevalla kommun. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr KS 2019/00786  

Riktlinjer för exploateringsavtal 

Sammanfattning 

1 januari 2015 trädde en ändring i PBL (plan- och bygglagen) i kraft som innebär att 

kommuner som tecknar exploateringsavtal är skyldiga att anta riktlinjer för 

exploateringsavtal. Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan. 

Det reglerar ansvarsförhållanden mellan kommunen och byggherre/exploatör när 

marken är privatägd. Kommunen ska genom exploateringsavtalen bidra till en god 

bebyggd miljö i hela kommunen.  

  

Exploateringsavtalet hanterar frågor relaterade till genomförandet av en detaljplan. För 

att påbörja ett exploateringsprojekt krävs ett positivt förhandsbesked från kommunen. 

Detaljplaneprocessen och utarbetandet av exploateringsavtal är i hög grad 

sammankopplade. Godkännande av exploateringsavtal och antagande av detaljplan sker 

samordnat till berörd nämnd. Ett godkänt genomförandeavtal gällande VA ska också 

godkänts innan detaljplanen antas.  

  

Ett exploateringsavtal ska följas upp. Ansvaret för uppföljningen ansvarar kommunen 

för. Eftersom det handlar om långa processer bör det finnas tydliga rutiner för när 

uppföljning ska ske och hur uppföljningen ska gå till. När området är färdigbyggt och 

uppföljningen är slutförd har exploateringsavtalet fyllt sin funktion.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-12-18 § 330 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-28. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-17 § 428. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-23. 

Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal.      

Beslut 

Kommunfullmäktige besluta 

  

att anta riktlinjer för exploateringsavtal, 

  

att exploateringsavtal och övriga typer av avtal för genomförande av detaljplan som inte 

är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska beslutas av 

samhällsbyggnadsnämnden.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr KS 2019/00902  

Marköverlåtelseavtal Skälläckeröd 1:12 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun tecknade 2018-04-12 ett marköverlåtelseavtal med Strandala 

fastighets AB gällande fastigheten Skälläckeröd 1:12. Det har även efter detta datum 

tecknats 2 tilläggsavtal där tiden för inkomna bygglovshandlingar samt tid för påbörjad 

byggnation har skjutits fram. De datum som nu är gällande är för inkomna 

bygglovshandlingar 2020-07-01 och för påbörjad byggnation 2020-12-31. 

  

Strandala Fastighets AB har nu ställt frågan om att inför startprocessen få överlåta 

marköverlåtelseavtalet till sitt dotterbolag Skälläckeröd Fastighets AB. När denna fråga 

undersöktes så noterades det att villkoren beträffande senaste datum för godkänt 

bygglov samt för påbörjad byggnation från grundavtalet kommer att bli äldre än 2 år. 

Detta innebär, trots tilläggsavtalen som under tiden har tecknats, att avtalet blir ogiltigt 

såsom köpehandling. För att tillse att avtalet hålls gällande kan ett nytt avtal med 

samma innehåll, förutom att uppdatera ovanstående tidsvillkor samt datum för avtalets 

undertecknande, upprättas.  

  

Det föreslås att avtalet efter skriftligt godkännande av chefen för plan-och 

exploateringsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen i Uddevalla kommun får 

överlåtas till Strandala Fastighets AB:s dotterbolag Skälläckeröd Fastighets AB. Detta 

för att underlätta exploatörens påbörjande process (punkt 8.3) 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att 

godkänna avtalet.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-12-18 § 331 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-12 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2019-12-12 § 681 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-29 

Tillägg till marköverlåtelseavtal daterat 2019-09-17 

Tillägg till marköverlåtelseavtal daterat 2018-09-17 

Marköverlåtelseavtal med bilagor daterat 2019-11-29     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna upprättat marköverlåtelseavtal för fastigheten Skälläckeröd 1:2.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr KS 2019/00856  

Revidering av reglemente för revisorerna 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har beslutat att föreslå kommunfullmäktige en revidering av sitt 

reglemente. Ändringen avser § 14, budget och bokslutsberedning. Enligt 

kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 ska kommunfullmäktiges 

presidium bereda revisorernas budget, vilket innebär att det inte längre är möjligt att 

utse en särskild, oberoende beredning för detta ändamål. Kommunfullmäktiges 

presidiums roll i beredningen av revisorernas budget och granskning av dess 

räkenskaper lyfts därmed fram i förslaget till nytt reglemente.   

 

Kommunledningskontoret har kompletterat förslaget genom att föreslå uppdaterade 

hänvisningar till lagrum.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-12-18 § 332 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-22 

Kommunens revisorers protokoll, 2019-10-16 § 81 

Förslag till reviderat reglemente för kommunrevisionen     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta reviderat reglemente för revisorerna.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr KS 2018/00087  

Antagande av ny resepolicy för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till ny Resepolicy i Uddevalla 

kommun. Resepolicyn är ett övergripande styrdokument som beskriver hur medarbetare 

och förtroendevalda ska förhålla sig till resor i tjänsten. Policyn är en del av 

kommunens arbete för en långsiktig hållbar utveckling och resursanvändning, den 

bidrar även till en hälsosammare livsstil och en bättre arbetsmiljö för våra anställda. 

  

Det nya förslaget på Resepolicy utgår från dagens förutsättningar att kunna mötas utan 

att träffas samt att kunna resa både med el-cykel och laddningsbara miljöbilar för att 

minska den negativa klimatpåverkan.     

  

Anna-Lena Heydar (S), Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V), 

Jarmo Uusitalo (MP), Stefan Skoglund (S) och Mikael Staxäng (M) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-12-18 § 333 

Personalutskottets förslag till resepolicy 

Personalutskottets protokoll, 2019-12-04 § 52 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-25. 

Förslag till resepolicy, Uddevalla kommun. 

Nu gällande resepolicy, antagen 2003-06-18 § 75.       

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), David Höglund Velasquez (V): Bifall till personalutskottets 

förslag med undantag för punkt 4, egen bil under rubriken Att välja färdsätt vid resa. 

 

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till personalutskottets förslag. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Christer Hasslebäcks (C) yrkande mot Anna-Lena 

Heydars (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Christer Hasslebäcks 

(UP) yrkande. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta personalutskottets förslag till resepolicy för Uddevalla kommun, 

  

att upphäva resepolicy för Uddevalla kommun antagen 2003-06-18 § 75.   



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 15 

 

Reservation 

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet med 

följande motivering. 

 

Majoriteten har i förslag till resepolicyn lagt till egen bil som alternativ för tjänsteresor 

men det kommer enligt förvaltningen att regleras i tillämpningsanvisningarna. För att 

få till ett förändrat beteende behöver vi ha en tydlighet i policyn så man överväger 

andra alternativ först. Som det blir nu får vi ingen skillnad jämfört med den tidigare 

policyn. 

 

Om man först prövat andra alternativ kan bilen vara enda möjliga lösningen för en 

tjänsteresa och detta är reglerat i personalens kollektivavtal, men om bilen står med 

som ett alternativ man kan välja är risken att det som tidigare inte blir någon 

förändring i beteende. 

 

Vi väljer att vara tydliga och följer förvaltningens förslag att det sedan regleras i 

tillämpningsanvisningarna. 

 

Miljön hade gått mot en positivare utveckling om (S) & (V) inriktning fått råda! 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr KS 2019/00529  

Medborgarförslag från Örjan Nilsson om racketcenter på Drillen 
Hovhult  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit avseende en upprustning av två tennisbanor i 

bostadsområdet Hovhult. Förslaget innefattar en ombyggnation av befintliga planer till 

padeltennisbanor.  

  

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget för beslut till kultur 

och fritidsnämnden. Kultur och fritidsnämnden anser dock att förslaget bör hanteras av 

samhällsbyggnadsnämnden eftersom samhällsbyggnadsförvaltningen sköter de 

tennisbanor som förslaget avser. Medborgarförslaget föreslås därmed att överlämnas till 

samhällsbyggnadsnämnden.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-12-18 § 334 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-28 

Kultur och fritidsnämndens protokoll, 2019-11-20 § 129 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse, 2019-10-23 

Medborgarförslag, från Örjan Nilsson, 2019-06-28   

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att fatta beslut i ärendet. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 Dnr KS 2019/00690  

Fördjupad strukturbild för kustzonen, överenskommelser för 
framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 

Sammanfattning 

En fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive sex överenskommelser har arbetats 

fram av Göteborgsregionen (GR), Orust kommun och Uddevalla kommun, i ett projekt 

som drivits av Göteborgsregionen från 2016 till 2019. Den fördjupade strukturbilden är 

en gemensam strategi för hur kust- och havsområdet från Kungsbacka i söder till 

Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Syftet med arbetet har 

varit att ta fram gemensamma planeringsunderlag i kustzonen och att fördjupa 

samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra relevanta aktörer. Den fördjupade 

strukturbilden var på remiss 7 mars till 7 juni 2019 och kommunstyrelsen skickade då 

ett remissyttrande innehållande synpunkter kring hur Uddevalla kan förstärkas i 

kartbilderna, hur formuleringarna av överenskommelserna kan utvecklas samt hur 

kommunens riktningar mot visionen tillsammans med den översiktliga planeringen 

samspelar med den fördjupade strukturbilden. Synpunkterna i remissyttrandet har 

omhändertagits och arbetats in i den fördjupade strukturbilden. Den fördjupade 

strukturbilden för kustzonen godkändes av Göteborgsregionens förbundsstyrelse 18 

oktober 2019 och beslut togs även om att föreslå de deltagande kommunerna att för 

egen del godkänna den fördjupade strukturbilden.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-12-18 § 335 

Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2019-12-03 § 69 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-05 

Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering i 

Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla, oktober 2019 

Protokollsutdrag § 90 Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2019-10-18 

Tjänsteskrivelse Ärende 3 Fördjupad strukturbild för kustzonen Göteborgsregionen 

2019-10-18 

Remissredogörelse Fördjupad strukturbild för kustzonen, september 2019 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-05-29  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-26 

Kommunledningskontorets yttrande 2019-04-26 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna ”Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida 

planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla” som ett vägledande dokument och 

underlag.  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr KS 2019/00894  

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

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger 3 350 meter järnvägsspår på Kuröds industriområde. Mellan åren 

2004 och 2012 var det ett uppehåll i användande av industrispåret. I oktober 2012, då 

kommunen tecknade upp ett avtal med ett transportföretag Green Cargo AB, öppnades upp 

industrispåret för tågtrafiken igen. Enligt nuvarande avtal ska kommunen inte ta ut någon 

spåravgift.  
  
Enligt Järnvägslagen 7 kap §1 ”skall en infrastrukturs förvaltare ta ut konkurrensneutrala 

och icke-diskriminerande avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen.” Vidare i §2 

står det att ”Avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen ska, inom ramen för 

infrastrukturförvaltarens kostnader för infrastrukturen, fastställas till den kostnad som 

uppstår som en direkt följd av framförandet av järnvägsfordon.”  
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar och ansvarar för dess underhåll och löpande 

tillsyn. Detta kostar kommunen i genomsnitt 367 250 kr/år. För att täcka kostnaderna för 

drift och underhåll av industrispår föreslår vi att införa avgift á 367 kronor för varje 

järnvägsvagn som transporteras på kommunens spår, med start 1 mars 2020. Avgiften ska 

justeras årligen efter ändringar i KPI (konsumentprisindex), med utgångspunkt från 

indextalet för februari 2020.  
  
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att säga upp nuvarande avtal med 

transportföretaget CFL Cargo Sverige AB och teckna nytt avtal mellan Uddevalla kommun 

och transportföretaget, där information om spåravgifter ska framgå.     

 

Mikael Staxäng (M) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-12-18 § 336 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-11 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-09. 

Avtal med CFL Cargo Sverige AB, 2016-12-02 

Karta över Kuröds industrispår, 201-05-22     

Yrkanden 

Mikael Staxäng (M): återremiss till samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare 

beredning. 

 

Martin Pettersson (SD): Bifall till Mikael Staxängs (M) yrkande. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 18 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare beredning. 

 

 

Jäv 

Elena Tibblin (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr KS 2019/00808  

Ansvar för beslutsfattande i ärenden som innebär ingående av 
idéburna offentliga partnerskap (IOP) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2017 att godkänna en överenskommelse, ÖK Idé, 

med den idéburna sektorn om samverkan för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt 

demokrati och minskat utanförskap. ÖK Idé ska utvärderas och revideras under 2020.  

  

Kommunledningskontoret bedömer att processen kring beredning av och beslut om 

Idéburna offentliga partnerskap (IOP) behöver ges en ökad tydlighet och samordning 

inom kommunen. Därför föreslås att kommunstyrelsen ska vara den nämnd som fattar 

beslut om ingående av IOP. Förslagsvis kan förankring av IOP ske i kommunstyrelsens 

arbetsmarknads- och integrationsutskott. 

  

Camilla Olsson (C), Martin Pettersson (SD), Stefan Skoglund (S), Jonas Sandwall (KD) 

och David Höglund Velasquez (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-12-18 § 345 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-10 § 151.     

Yrkanden 

Stefan Skoglund (S), David Höglund Velasquez (V): Avslag till förslaget i 

handlingarna. 

 

Camilla Olsson (C) och Jonas Sandwall (KD): Bifall till förslaget i handlingarna 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Camilla Olssons (C) m.fl. yrkande mot Stefan 

Skoglunds (S) m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Camilla Olssons 

(C) m.fl. yrkande. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att kommunstyrelsen ska besluta i samtliga ärenden som innebär ingående av idéburna 

offentliga partnerskap (IOP).   

Reservation 

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkanden 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr KS 2018/00587  

Avtal om förändrat väghållningsområde och 
väghållningsansvar mellan Uddevalla kommun och Trafikverket  

Sammanfattning 

I samband med exploateringen av Östra Torp genomfördes en förändring av 

kommunens väghållningsområde så att kommunen blev väghållare för del av väg 832 

vid IKEA/Östra Torp. Den slutliga utformningen av väg 832 och anslutningen mot 

Norra Torpmotet blev dock så utfört att den naturliga väghållningsgränsen vid 

cirkulationsplatsen låg utanför det nyligen ändrade väghållningsområdet. Detta innebär 

att ytterligare en förändring av väghållningsområdet behöver göras utifrån hur det 

faktiskt blev byggt. Syftet med avtalet är att flytta gränsen för väghållningsområdet så 

att den kommer i linje med cirkulationsplatsen vid Norra Torpmotet. Avtalet innebär 

också att påfartsvägen från väg 832 mot väg 44 kommer att övergå i kommunal regi 

liksom gränsen mellan Trafikverkets längsgående cykelväg efter väg 44 där kommunen 

kommer att ta över den del av cykelvägen som finns utmed Tavlegatan (ca 120 meter). 
  
När det gäller väghållningsområden är det kommunfullmäktige som äger rätten att teckna 

avtal. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

upprättat avtal mellan kommunen och Trafikverket rörande förändrat väghållaransvar vid 

Östra Torp handelsplats.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-12-18 § 341 

Trafikverkets avtalsförslag om förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar för 

Uddevalla kommun, jämte bilagor. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2018-08-23. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-26.    

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna upprättat avtal mellan kommunen och Trafikverket rörande förändrat 

väghållaransvar vid Östra Torp handelsplats.    

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr KS 2019/00876  

Fyllnadsval av ledamot i stiftelsen Ljungskile Folkhögskola 
efter Swen Stålros (M) 

Sammanfattning 

Swen Stålros (M) har i en skrivelse inkommen 2019-11-26 avsagt sig uppdraget som 

ledamot i Ljungskile folkhögskolas styrelse. Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-11 

att bevilja avsägelsen. Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, inkommen 2019-11-26 

Kommunfullmäktigres protokoll, 2019-12-11 § 312 

Yrkanden 

Mikael Staxäng (M) nominerar Stig Axelsson (M). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att välja Stig Axelsson (M) till ledamot i stiftelsen Ljungskile Folkhögskola till och 

med 2022.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 Dnr KS 2019/00934  

Anmälan av revisionsrapport avseende uppföljande granskning 
av 2017 års fördjupade granskningar 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av de fördjupade 

granskningar som genomfördes 2017. Granskningens syfte var att bedöma vilka åtgärder 

kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden vidtagit utifrån de rekommendationer 

som lämnades 2017. Den samlade bedömningen är att åtgärder har vidtagits utifrån de 

rekommendationer som lämnades i granskningsrapporterna. Granskningarna har skickats till 

kommunstyrelsen och barn och utbildningsnämnden för kännedom.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-27 

Följebrev, 2019-12-20 

Revisionsrapport      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att notera informationen. 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr KS 2019/00942  

Anmälan av revisionsrapport avseende löpande granskning 
2019 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har låtit upprätta en granskningsrapport inom ramen för den 

löpande granskningen under 2019. Den samlade bedömningen är att den interna 

kontrollen kan förstärkas inom vissa områden. Granskningen täcker endast områden och 

aspekter väsentliga för revisionen och är inte av sådan omfattning att den täcker in alla 

rutiner och all intern kontroll. Rapporten har sänts till kommunstyrelsens för yttrande 

över de rekommendationer som kommunens revisorer ger.       

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-27 

Följebrev 

Revisionsrapport     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att notera informationen.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr KS 2020/00001  

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

  

Demokratiberedningens protokoll, 2019-12-13. 

 

2019/00792 

Ulf Larsson frågar i ett medborgarförslag när gratisresor för pensionärer startar. De 

flesta av kommunerna i Västra Götaland har enligt Larsson gratis resor för pensionärer. 

Uddevalla kommun införde kostnadsfria resor för seniorer, s.k. seniorkort, redan 2010. 

Erbjudandet ger alla kommunens invånare möjlighet att från 75 års ålder resa utan 

kostnad med Västtrafiks linjer, närtrafik och med flexlinjen i Uddevalla. Kostnadsfria 

resor är inte gratis. Kommunen måste betala för det inkomstbortfall dessa resor innebär 

för Västtrafik som ansvarar för länets kollektivtrafik. Kostnaden för seniorkort i 

Uddevalla kommun uppgår till ca 1 500 000 kronor/år. Kommunstyrelsen beslutar att 

med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget 

besvarat. 

 

2019/933 

Skrivelse från kommunens revisorer till kommunstyrelsen med frågor angående 

Uddevalla kommuns överenskommelse med CRCC, China Railway Construction 

Company. 

 

2019/532  

Ett medborgarförslag från Mats Sahlbring har inkommit om toalett-bajamaja till 

Skeppsvikens badplats. Enligt samhällsbyggnadsnämnden ansvarar kultur och 

fritidsnämnden för drift och skötsel av badplatser. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige överlåta till kultur och fritidsnämnden att besluta i 

ärendet.  

 

2019/701 

Eva Libardo frågar i ett medborgarförslag om kommunen kan köpa och iordningsställa 

den ”Åbergska tomten” (Åberg 16, Kungsgatan 16) till ett mindre torg. Eva Libardo 

menar att platsen då kan användas för mindre arrangemang. Det är inte Uddevalla 

kommun som äger fastigheten. Den ägs av Fastighets AB Åberg 16 som planerar att 

ansöka om bygglov för att bebygga fastigheten. Då annan fastighetsägare planerar att 

bebygga fastigheten kommer inte Uddevalla kommun inleda en förvärvsdiskussion, 

utföra några arbeten eller investera i fastigheten. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

anse medborgarförslaget besvarat.   

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 24 

 

2018/697 

Ett medborgarförslag från Abdulkarim Naser har inkommit om fler höga byggnader i 

Uddevalla. Abdulkarim Naser tycker att fler höga hus ska byggas då marken utnyttjas 

bättre eftersom mindre mark behöver tas i anspråk. Han tycker även att gamla hus som 

inte används ska rivas för att kunna bygga nya på den marken.  

En bärande princip i kommunens samhällsbyggnadsstrategi är att förtäta och låta 

bebyggelsekoncentrationen växa inifrån stadskärnan och utåt, vilket ligger i linje med 

medborgarförslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget politiskt uppdrag att i 

egen regi bygga höghus. Ytterst är det kommunstyrelsen som äger frågan om 

planbesked och det är därmed kommunstyrelsen som beslutar om ett planbesked ska 

godkännas eller ej. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget 

besvarat.  

 

2019/646 

I ett medborgarförslag föreslår Anders Eriksson att ändra adressnumreringen på 

byggnaden, fastighetsbeteckning Barken 4, där bowlinghallen ligger. Förslaget innebär 

en ändring från Junogatan 7 till Junogatan 7A, 7B o.s.v. Detta eftersom bland annat taxi 

och färdtjänst inte hittar rätt. 

Fastighetsägaren är positiv till förslaget och har skickat ett förslag på ny 

adressnumrering som stämmer väl med adresseringsregler.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa adresserna Junogatan 7A-7I på 

fastigheten Barken 4 och att anse medborgarförslaget bifallet.   

 

2019/394 

Ett medborgarförslag från Anders Eriksson om att ändra adresser på Junogatan där 

bowlinghallen ligger (fastighetsbeteckning Barken 4). Förslaget innebär en ändring från 

Junogatan 7 till Junogatan 7A, 7B o.s.v. Detta eftersom bland annat taxi och färdtjänst 

inte hittar rätt. 

Fastighetsägaren är positiv till förslaget och har skickat ett förslag på ny 

adressnumrering som stämmer väl med adresseringsregler.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa adresserna Junogatan 7A-7I på 

fastigheten Barken 4 och att anse medborgarförslaget bifallet.   

 

2019/567 

Tony Russberg önskar i ett medborgarförslag att tillåta parkering på fastigheten Åberg 

16. Fastigheten är i privat ägo och detaljplan anger att marken ska användas för 

bostäder, handel samt kontor, inte för parkering. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 

därför inte mandat att tillåta parkering på fastigheten.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 24 

 

2019/611  

I ett medborgarförslag från Anders Jansson föreslår han att det sätts upp 

gatunamnsskyltar på gång- och cykelvägen utmed E6 mellan Lyckornavägen och 

Strandvägen i Ljungskile. Sträckan har namnet Hålabergsvägen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i att beslutade gatunamn ska märkas ut. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja förslaget.  

 

2018/00772 

Berit Jakobsson föreslår att boende i centrala Uddevalla ska ha möjlighet att köpa ett 

parkeringstillstånd som gäller dygnet runt i gul och grön zon. På detta sätt skulle de som 

bor i centrum ges bättre möjlighet att hitta parkering nära bostaden. 

Samhällsbyggnadsnämnden har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 

utvärdera parkeringsreglerna i centrum. Utvärderingen kommer att genomföras av 

konsult under nästa år. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förslaget beaktas i 

kommande utredning om parkeringsregler i centrum samt att därmed anse 

medborgarförslaget besvarat. 

 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr KS 2019/00926  

Medborgarförslag från Per Andersson om övergångsställe 
mellan småbåtshamnen och samhällssidan (gamla E6 fd Shell), 
Ljungskile. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26 Dnr KS 2019/00917  

Medborgarförslag från Liv Terndrup om att bygga fler grejer i 
Ljungskile 

Sammanfattning 

Monica Bang Lindberg (L) yttrar sig i ärendet.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

samhällsbyggnadsnämnden.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr KS 2019/00913  

Medborgarförslag från Peter Kloth och Marcus Göthberg om en 
minnesplats för brottsoffer 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr KS 2019/00938  

Medborgarförslag om nya tomter vid Kålgårdsberget i centrala 
Uddevalla 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr KS 2019/00939  

Medborgarförslag om övergångsställen och sänkt hastighet på 
Packhusgatan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 Dnr KS 2020/00043  

Motion från Martin Pettersson (SD) om upprätthållande av 
luciafirandet i Uddevalla kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till barn-och utbildningsnämnden.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 Dnr KS 2020/00039  

Medborgarförslag från Johan Henriksson om hastigheter i 
Uddevalla 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 

 


