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

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14  
 

 
Sammanträde Kommunfullmäktige  
Plats och tid Bohusläns Museum, kl.17:30-19:28 med ajournering kl. 18:30-18:50 
  
Ledamöter Elving Andersson (C), Ordförande 

Mikael Staxäng (M), ej § 172 p.g.a. jäv, 

Niklas Moe (M) 

Gösta Dahlberg (M) 

Jens Borgland (M) 

Camilla Josefsson (M) 

Camilla Johansson (C) 

Rolf Jonsson (L) 

Monica Bang Lindberg (L) 

Christina Nilsson (KD), 2:e vice ordförande 

David Sahlsten (KD), ej § 172 p.g.a. jäv, t.o.m. § 182 

Karin Johansson (KD) 

Anna-Lena Heydar (S) 

Ingemar Samuelsson (S), ej § 172 p.g.a. jäv, 

Paula Berger (S) 

Stefan Skoglund (S) 

Kenneth Engelbrektsson (S) 

Sonny Persson (S) 

Louise Åsenfors (S), 1:e vice ordförande 

Susanne Börjesson (S) 

Carina Åström (S) 

Tommy Strand (S) 
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Marie-Louise Ekberg (S) 

Robert Wendel (S) 

Veronica Vendel (S) 

Jan-Olof Andersson (S) 

David Höglund Velasquez (V) 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

Ilir Kastrati (V) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Ann-Marie Viblom (MP) 

Ole Borch (MP) 

Martin Pettersson (SD) 

Rolf Carlson (SD) 

Stefan Eliasson (SD) 

Marjut Laine (SD) 

Krzysztof Swiniarski (SD) 

John Alexandersson (SD) 

Mattias Forseng (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

Christer Hasslebäck (UP), ej § 172 p.g.a. jäv, 

Merja Henning (UP) 

Bjarne Rehnberg (UP) 

Caroline Henriksson (UP) 

Lars Olsson (UP) 

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

Swen Stålros (M) för Roger Ekeroos (M) 

David Bertilsson (M) för Ingela Ruthner (M) fr.o.m. § 167 

Pierre Markström (C) för Mikael Bjuhr (C) 

Torun Elgebäck (C) för Marie Pettersson (C) 

Katarina Torstensson (L) för Roger Johansson (L) 

Carl-Gustav Gustafsson (L) Maria Johansson (L) 

Anibal Rojas Jorquera (KD) för Jerker Lundin (KD) 

Margareta Wendel (S) för Annelie Högberg (S) 

Catharina Hernod (S) för Susanne Grönvall (S) 

Catarina Brorsson (S) för Carina Åström (S) 

Lars-Olof Laxrot (V) för Jaana Järvitalo (V) 

Anders Andersson (SD) för Rose-Marie Antonsson (SD) 

Dorota Hjoberg Carlsson (SD) för Thommy Karlin (SD) 

Kenth Johansson (UP) för Kent Andreasson (UP) 

Joakim Persson (UP) för Majvor Abdon (UP) 

  
Ersättare Yngve Andersson (S) 

Per-Arne Andersson (S) 

Kiomars Heydar (S) 

Richard Bergström (UP) 
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Övriga Helena Svernling, utredare, § 159 

Bo Sandell (M), kommunrevisor 

Malin Krantz, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare  
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2022-09-14 
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§ 159 Dnr KS 319961 

Information om Uddevalla kommuns befolkningsprognos 2022 

Sammanfattning 

Utredare Helena Svernling informerar om årets befolkningsprognos för Uddevalla 

kommun.  

Kommunledningskontoret gör årligen en prognos över kommunens 

befolkningsutveckling, vilken utgör ett underlag för den kommunala planeringen. 

Befolkningsprognosen 2022 omfattar åren 2022–2031 på kommunnivå och 2022–2026 

på delområdesnivå. 

Under den kommande tioårsperioden beräknas antalet invånare öka med cirka 3 040 

personer, från 57 122 år 2021 till cirka 60 165 år 2031. Detta motsvarar en total ökning 

på cirka 5,3 %. Fram till och med 2031 väntas kommunen öka sin befolkning med i 

genomsnitt cirka 300 personer per år. Befolkningstillväxten beror till stor del på ett 

positivt flyttnetto. Under de kommande tio åren väntas även fler personer födas än 

avlida varje år. Befolkningen ökar i de flesta åldrar, men det är framför allt äldre som 

ökar mest procentuellt.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 
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§ 160 Dnr KS 2022/00215 

Besvarande av medborgarförslag från Ulf G. Eriksson om ny 
vänort 

Sammanfattning 

Ulf G. Eriksson har inkommit med medborgarförslag om att Uddevalla kommun ska 

börja söka efter en vänort i Ukraina. Förslagsställaren skriver att Ukrainas president har 

bett om hjälp med återuppbyggnad av landet när kriget är slut. Ett sätt är att Uddevalla 

blir vänort med en stad i Ukraina av ungefär lika storlek.  

Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till vänortkommittén som beredde ärendet 

den 5 maj 2022. Kommittén skriver bl.a. att det i dagsläget är omöjligt att säga hur 

kriget kommer att utvecklas eller hur länge det kommer att hålla på. När det kan bli 

möjligt att på olika sätt hjälpa till med en återuppbyggnad är också omöjligt att säga. I 

tidigare katastrofer har bland annat de nordiska vänorterna hjälpt varandra på olika sätt. 

Bland annat har Skien och Thisted hjälpt varandra efter andra världskriget. Uddevalla 

har under många år hjälpt vår vänort Jöhvi i Estland. Läget i Ukraina gör det svårare 

med kontakter. Kommittén framhåller att Uddevalla kommun och vänortskommittén 

bör hålla sig uppdaterad om läget och söka kontakt med Ukraina för att skapa 

vänskapsförhållande och vänortssamarbete. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-06-22 § 191 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag  

Medborgarförslag från Ulf G. Eriksson om ny vänort 

Vänortskommitténs protokoll 2022-05-12 § 13 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-28. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att uppdra åt Vänortskommittén att följa utvecklingen i Ukraina i syfte att  återkomma 

med rapport och/eller förslag om framtida samarbetsmöjligheter eller vänortsförbindelse 

mellan Uddevalla kommun och en kommun i Ukraina, 

 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
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§ 161 Dnr KS 2021/00633 

Besvarande av medborgarförslag om rimlig kostnad respektive 
rabatt på sopavgift vid kompostering 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen ska göra det mer attraktivt för 

kommuninvånarna att kompostera. Förslagsställaren har sökt och fått beviljat dispens 

för kompostering och för handläggningen betalat 1036 kr. Anledningen till egen 

kompostering är enligt förslagsställaren ifrågasättande av kommunens miljötänk när 

kommunen transporterar papperspåsarna till annan kommun som uppges vara 

Linköping. I förslaget framförs också kritik till kommunens kostnad för handläggning 

samt att avgiften efter dispens inte minskat mer än, enligt förslagsställarens uppgift, 

6,30 kr. Medborgarförslaget har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som 

behandlade ärende 2022-05-17. I nämndens svar framgår bl.a. att 1036 kronor bygger 

på den taxa som är antagen och motsvarar en timmas handläggningstid hos 

myndighetsavdelningen. På den tiden tas ärendet emot, registreras, bedöms och 

eventuella kompletteringar inhämtas från sökande. Därefter upprättas ett beslut gällande 

dispens som expedieras till sökande samt renhållningen. Taxan för miljöbalken är 

uppbyggd med olika avgiftsnivåer beroende på den uppskattade arbetsinsatsen som 

olika ärenden innebär. Kompostansökningar ligger i den lägsta nivån. Uddevalla energi 

är ansvarig för hantering av kommunalt avfall där papperspåsarna med matavfall är en 

del av hanteringen. Påsarna transporteras till Borås Energi (inte till Linköping) där 

matavfallet produceras till biogas som är en förnybar energikälla. Efter hantering kan 

avfallet användas som fordonsbränsle. Det kan också användas till uppvärmning eller 

elproduktion vilket innebär att matavfallet är en del i omställningen till ett hållbart 

samhälle.  

Kostnaden för matavfallet, omhändertagandet och behandlingen av materialet, ingår i 

själva renhållningsabonnemanget där det utöver hämtningen av rest- och matavfall hos 

hushållen även ingår besök till återvinningscentralen. Nämnden föreslår med ovan att 

medborgarförslaget ska anses besvarat. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-06-22 § 192 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-02.  

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-05-17 § 195. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-20.  

Medborgarförslag daterat 2021-11-03. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med ovan anse medborgarförslaget besvarat. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 
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§ 162 Dnr KS 2022/00152 

Besvarande av medborgarförslag från Malin Klang om att 
avskaffa krav på tillstånd för höns i trädgård 

Sammanfattning 

Malin Klang har inkommit med medborgarförslag om att avskaffa krav på tillstånd för 

att ha höns i tätbebyggt område, alternativt sänkt taxa. Förslaget har remitterats till 

samhällsbyggnadsnämnden. Uddevalla kommun tar idag ut en taxa motsvarande 4 

timmars tillsynstid, drygt 4000 kronor för handläggning av tillstånd för höns i planlagt 

område. I medborgarförslaget framhålls att vissa kommuner tar ut en hälften så hög taxa 

och att andra kommuner inte kräver något tillstånd alls för att hålla en mindre hönsflock 

och därmed inte heller tar ut någon avgift. Att hålla en liten flock höns är något som 

många kommuner är positiva till och förslagsställaren vill att även Uddevalla kommun 

underlättar för att fler ska kunna skaffa höns. Att hålla höns i detaljplanelagt område i 

Uddevalla kommun kräver idag tillstånd enligt gällande lokala föreskrifter för att 

skydda människors hälsa och miljö.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att se över kravet på tillstånd för höns i 

samband med en kommande översyn av de föreskrifterna. Vad som är lämpligt i 

Uddevalla kommun gällande höns kommer att utredas i samband med översynen av 

föreskrifterna som ska påbörjas under hösten 2022. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 

med detta att medborgarförslaget ska anses besvarat. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-31 § 214 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-22.  

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-06-16 § 241. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25.  

Medborgarförslag från Malin Klang.  

Bilaga till medborgarförslag - artikel från Expressen.  

Bilaga till medborgarförslag - artikel från Göteborgsposten.  

Bilaga till medborgarförslag – växande trend att ha höns i stadsmiljö. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med ovan anse medborgarförslaget besvarat. 
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§ 163 Dnr KS 2021/00368 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson UP om 
uppgradering av konstgräsplan vid Skarsjövallen 

Sammanfattning 

Kent Andreasson och Lars Olsson (UP) har inkommit med motion om att kommunen 

ska ersättningsinvestera i en ny konstgräsplan i Ljungskile då nuvarande plan är utsliten 

samt att detta ska ske på samma premisser som för Herrestad och Thordéngården. 

 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden och 

samhällsbyggnaden. Nämnderna hänvisar i sina svar till den överenskommelse som 

träffats mellan Ljungskile Sportklubb och Uddevalla kommun och som innebär att 

kommunen återtar rådigheten över bland annat konstgräsplanen. I samband med att 

kommunfullmäktige 2022-06-28 godkände överenskommelsen beslutades också att 

kultur- och fritidsnämnden ska ansvara för den framtida driften av bland annat 

konstgräsplanen, samt att kultur- och fritidsnämnden tillförs investeringsmedel för ny 

konstgräsanläggning.  

Nämnderna föreslår att motionen med detta kan anses besvarad.  

Ärendet har även behandlats av ungdomsfullmäktige som beslutade att ställa sig bakom 

motionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-31 § 215 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-21. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-06-15 § 115. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-21 § 156. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-23. 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2021-11-11. 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med ovan anse motionen besvarad. 

Deltar ej i beslut 

Miljöpartiets ledamöter avstår från att delta i beslutet. 
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§ 164 Dnr KS 2021/00255 

Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om en 
effektivare hantering av plastgräsplanen i Ljungskile 

Sammanfattning 

Lars Olsson (UP), och Kent Andreasson (UP) har inkommit med motion om att kultur- 

och fritidsnämnden tar över driftansvaret för konstgräsplanen i Ljungskile. Förslaget 

motiveras av nämndens kunskap om skötsel och hantering.  

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden och 

samhällsbyggnaden. Nämnderna hänvisar i sina svar till den överenskommelse som 

träffats mellan Ljungskile Sportklubb och Uddevalla kommun och som innebär att 

kommunen återtar rådigheten över bland annat konstgräsplanen. I samband med att 

kommunfullmäktige 2022-06-28 godkände överenskommelsen beslutades också att 

kultur- och fritidsnämnden ska ansvara för den framtida driften av det område som 

överenskommelsen omfattar, bland annat konstgräsplanen.  

Nämnderna föreslår att motionen med detta kan anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-31 § 216 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-21.  

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-06-15 § 114.  

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-255 § 105. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-22.  

Motion från Lars Olsson (UP), och Kent Andreasson (UP). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med ovan anse motionen besvarad. 

Deltar ej i beslut 

Miljöpartiets ledamöter avstår från att delta i beslutet. 
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§ 165 Dnr KS 2019/00912 

Motion från Stefan Skoglund (S) om attraktiv arbetsgivare 

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) har inkommit med motion om att kommunstyrelsen ska utreda 

förutsättningarna för att införa mål och definition kring personer med 

funktionsvariation. Förslaget motiveras av att det finns medborgare med olika hinder 

som med rätt anpassningar kan vara med och bidra i kommunens verksamhet. Motionen 

föreslår även att kommunen ska utreda förutsättningarna för kriterier i ett nytt HR 

system enligt motionens intentioner. 

Kommunens arbetsmarknadsavdelning hanterar ca 5% av kommunens anställda som 

stått långt utanför arbetsmarknaden. Det finns inget centralt fastställt mål eller definition 

för detta vilket vore bra för att kunna följa upp och utveckla verksamheten samt när vi 

rekryterar och upphandlar. Det är också bra när vi jämför oss med andra kommuner 

eller övriga näringslivet. 

Uddevalla kommun arbetar aktivt med en rekryteringsprocess som är fri från 

diskriminering i alla skeden. Kommunstyrelsen har beslutat att vi ska använda oss av 

kompetensbaserad rekrytering (KBR), vilket kortfattat innebär att fokus läggs på 

kandidatens tidigare sätt att hantera vissa situationer. Att använda KBR betyder också 

att kandidatens etnicitet, kön, funktionsvariation etc inte blir relevant, vilket gör att vi 

minskar risken för att diskriminera någon kandidat.  

Uddevalla kommun har redan ett system som heter Winlas för att hantera kompetenser. 

I dagsläget används inte systemet till sin fulla potential och arbete för att få in mer 

kompetenser pågår. I systemet finns möjlighet att utöver de formella kompetenserna 

som våra anställda behöver ha för att utför sina uppdrag även lägga in andra 

kompetenser som medarbetaren har.  Kommunledningskontoret anser att kommunen 

arbetar redan med rekrytering i paritet med diskrimineringslagen 2008:567 och 

arbetsmarknadsavdelning enligt behov arbetar aktivt med individer som står långt 

utanför arbetsmarknaden. Kommun har även ett HR system för registrering av 

kompetenser. Kommunledningskontoret anser att motionen är besvarat.  

Kommunens olika verksamheter tar an medarbetare från arbetsmarknadsavdelning 

(AMA) som står långt ifrån arbetsmarknad och gör anpassning för att hjälpa alla 

att komma till sin fulla potential. Sedan en tid tillbaka jobbar upphandlingsenheten 

tillsammans med AMA för att välja upphandlingar där vi ställer s.k. ”dialogkrav”. 

Dialogkraven innebär att företagen som lämnar anbud ska vara öppna för att ha en 

dialog med Uddevalla kommun gällande praktikplatser. 

Dessa platser är vikta för människor som står utanför arbetsmarknaden. D.v.s. det kan 

definitivt vara människor med någon typ av funktionsnedsättning. 

Detta arbete drivs därefter av AMA.  
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Forts § 165 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-31 § 217 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-12-11, § 324. 

Motion från Stefan Skoglund (S) om attraktiv arbetsgivare 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättnings protokoll 2022-06-09 § 21 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2019-12-11 § 326 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad med hänvisning till rekryteringsprocessen samt Winlas 

systemet som används idag.  
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§ 166 Dnr KS 2021/00170 

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

Sammanfattning 

Jarmo Uusitalo (MP) har i en motion till föreslagit att alla nya fordon inom Uddevalla 

kommun skall vara fossilfria. Förslaget syftar till att om Uddevalla kommun ska nå 

målet om att vara fossilfritt 2030 behöver en omställning påbörjas redan nu och 

förvaltningarna behöver en tydlig politisk styrning mot detta mål skriver han. Genom 

motionen vill Miljöpartiet att Uddevalla kommun och dess bolag från och med den 1 

juli 2021 inte ska få köpa in eller hyra fordon som drivs med fossila bränslen. Undantag 

skall endast göras för specialfordon där det ännu inte finns fossilfria alternativ.  

Fullmäktige remitterade ärendet till samhällsbyggnadsnämnden som i sitt svar uppger 

att förvaltningen från årsskiftet 2022 endast köper in klimatbonusbilar, förutom i 

undantagsfall där det ej är möjligt att köpa in klimatbonusbilar, utifrån beslut Dnr KS 

2021/00454 § 215. Allt eftersom laddinfrastrukturen tillåter, köps elbilar in i första 

hand. Kommunfullmäktige har antagit energi- och klimatplan med tillhörande 

åtgärdsplan Dnr KS 2021/00348 där det övergripande målet är att Uddevalla kommun 

ska bli fossiloberoende 2030 och med delmål är att kommunala verksamheter och 

helägda bolag ska vara fossilbränslefria 2025. Kommunfullmäktige har även beslutat 

om klimatlöften Dnr KS 2021/00454 att under 2022 köpa/leasa klimatbonusbilar. 

Klimatbonusbilar innebär att köp av nya lätta fordon med låga utsläpp av koldioxid 

premieras med en bonus. 

Jarmo Uusitalo (MP), Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V) och 

Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-31 § 218 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-17 

Energi- och klimatplan Dnr KS 2021/00348 

Klimatlöften Dnr KS 2021/00454 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-04-21 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2022-03-01 

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP) yrkar enligt följande: 

1. Målsättning ändras till: ”I första hand köps elbilar in och laddinfrastrukturen för 

dessa byggs ut under det närmaste året.”  

2. Kommundirektören får i uppdrag att se till att åtgärderna är genomförda inom ett år 

 

David Höglund Velasquez (V) och Christer Hasslebäck (UP): bifall till Jarmo Uusitalos 

(MP) yrkande 

 

Ingemar Samuelsson (S): bifall till kommunstyrelsens förslag. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 166 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jarmo Uusitalos (MP) 

yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Reservation 

Uddevallapartiets, Miljöpartiets och Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot 

beslutet till förmån för egna yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 167 Dnr KS 2021/00489 

Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) om 
åtgärder och utveckling för fastigheten Tjöstelsröd 1:14, 
Arendalsvägen 4 i Ljungskile 

Sammanfattning 

David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KS) har inkommit med en motion om att den 

gamla vårdcentralen i Ljungskile belägen på Arendalsvägen 4 ska rivas skyndsamt 

enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-20 samt att samhällsbyggnads-

förvaltningen ska ta fram förslag på hur fastigheten kan användas efter rivning. 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden.  

Nämnden skriver i sitt remissvar att rivning av byggnad är planerad att ske under 2022 

samt att fastigheten är dedikerad för personalparkering till Ljungskileskolan från och 

med 2023 och tills vidare. Därefter finns möjlighet att utveckla området med bostäder 

då fastigheten omfattas av detaljplan LJ147 som vann laga kraft 2018-01-19. Planen 

medger bostäder i högst tre våningar.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen med detta kan anses besvarad. 

David Sahlsten (KD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-31 § 219 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-22.  

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-06-16.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17.  

Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD). 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om rivning 2020-02-20 § 109.  

Detaljplan LJ147, Bilaga 1. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med ovan anse motionen besvarad. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 168 Dnr KS 2022/00117 

Barn och utbildningsnämndens avrapportering 2022 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019– 

2021 om att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 

föreslås slutrapporteras.  

Uppdraget diskuterades för avslut på uppsiktsplikten hösten 2021. Våren 2022 togs 

uppdraget åter upp på uppsiktsplikten, och det diskuterades huruvida det skulle avslutas 

eller förlängas. Mötet ansåg att Barn- och utbildningsnämnden kan lyfta ärendet till 

kommunfullmäktige för ställningstagande.  

Under tiden för uppdraget har ÖK idé fått en politisk styrgrupp, som tillsammans med 

en kommunal arbetsgrupp hittat struktur och arbetsformer för hantering av IOP-initiativ. 

ÖK idé har reviderats under 2021 och en ny version är antagen av kommunfullmäktige. 

Fokus är nu på värdegrund och allmänna åtaganden snarare än specifika 

samverkansformer såsom IOP, som det var tidigare. Barn- och utbildningsförvaltningen 

har deltagit i arbetet med såväl hantering av IOP-initiativ som revidering av ÖK idé och 

deltar även fortsättningsvis i arbetet. Barn och utbildning medverkar också i styrgrupp 

för ett IOP. Arbetet har alltså hittat fungerande former 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-31 § 221 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-07-08 

Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2022-06-14 §134 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25  

Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn i Uddevalla och 

Uddevalla kommun Utvärderingsrapport 2020 av ÖK Idé 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna barn- och utbildningsnämndens slutrapportering av uppdrag från 

flerårsplan 2019-2021 om att samtliga nämnder fått i uppdrag att arbeta för ökad 

samverkan med civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet offentligt 

partnerskap. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 169 Dnr KS 2022/00116 

Kommunstyrelsens avrapportering 2022 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens uppsiktsmöte den 4 maj företogs en genomgång av pågående 

uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. Vid mötet tillstyrktes att 

förslag om avslut av tre uppdrag upprättas.  

Uppdraget Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen (kommundirektören) i 

uppdrag att utreda ansvarsmässiga och organisatoriska förändringar som förtydligar 

kommunens förvärv och försäljning av mark (Dnr KS 2020/00312), avslutas med 

motiveringen att kommunfullmäktige har beslutat att ansvaret för beslut om köp och 

försäljning av mark från 1 januari 2022 ska överföras till kommunstyrelsen samt att en 

markplan ska upprättas.  

Uppdraget Kommunstyrelsen har utifrån Plan Integration 2030, (Område: boende och 

trygghet) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att genomföra en utökad 

medborgarundersökning, trygghet, avslutas med motiveringen att 

kommunledningskontoret har genomfört en medborgarundersökning. Företaget HKL 

Research har intervjuat 500 Uddevallabor under år 2021, kring ett 20-tal 

frågeställningar inom plan integrations tre utpekade områden; Boende och Trygghet, 

Arbete och Studier, samt Demokrati.  

Uppdraget Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att skapa 

ett destinationsbolag med inriktning om genomförande avslutas med motiveringen att 

det inte längre är aktuellt med anledning av den nya politiska majoritet som bildades 

2020.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-22 § 195. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-02. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förklara följande uppdrag avslutade:  

 

1. Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen (kommundirektören) i uppdrag att 

utreda ansvarsmässiga och organisatoriska förändringar som förtydligar kommunens 

förvärv och försäljning av mark,  

 

2. Kommunstyrelsen har utifrån Plan Integration 2030, (Område: boende och trygghet) 

fått i uppdrag att genomföra en utökad medborgarundersökning, trygghet, 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 169 
 

3. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att skapa ett 

destinationsbolag med inriktning om genomförande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 170 Dnr KS 2022/00118 

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering 2022 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte 

samhällsbyggnadsnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2019-2021, 2020- 2022 

och 2021-2023 på vårens uppsiktspliktsmöte. Tre av uppdragen godkändes av 

kommunstyrelsen att skriva fram för avslut.  

Uppdragen som föreslogs avslutas bedöms vara slutförda alternativt hanteras fortsatt 

inom det ordinarie arbetet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-31 § 222 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-07-08 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-06-16 § 234 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2022-05-10  

Minnesanteckningar uppsiktspliktmöte undertecknad, 2022-05-09 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 

2020–2022 om att samtliga nämnder har fått i uppdrag att utveckla digitala och 

automatiserade processer, 

att godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 

2019-2021 om att utvärdera parkeringsbestämmelserna för Uddevalla kommun och 

behovet av avgiftsfri, tidsbegränsad parkering, 

att godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 

2019-2021 om att undersöka förutsättningarna för ett samarbete med ägarna till de 

privata parkeringsanläggningarna för att effektivare utnyttja parkeringshusen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 171 Dnr KS 2022/00120 

Socialnämndens avrapportering 2022 av kommunfullmäktiges 
uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte 

socialnämndens presidium tre uppdrag från flerårsplan 2020- 2022 och 2021-2023 på 

vårens uppsiktspliktsmöte. Uppdragen har rapporterats och kunnat följas i 

socialnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med 

delårsuppföljningarna och verksamhetsberättelserna. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-31 § 223 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-07-11 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-05-25 

Socialtjänstens protokollsutdrag 2022-06-15 § 86 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna socialnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 2020–2022 

om att delta i äldreomsorgslyftet, 

att godkänna socialnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 2020–2022 

där samtliga nämnder har fått i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå 

maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter, 

att godkänna socialnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 2020–2022 

om att möjliggöra hemmaplansösningar. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 172 Dnr KS 2022/00321 

Fyrbodal kommunalförbunds årsredovisning samt revisorernas 
rapport och revisionsberättelse för 2021 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 2021. Av 

beslutsunderlagen framgår att den ekonomiska redovisningen for 2021 visar att 

förbundet gör ett totalt överskott om 701 tkr, att jämföra med föregående års resultat på 

ca 555 tkr. Resultatet for 202I består av överskott i basverksamheten på 630 tkr samt ett 

överskott i projektverksamheten på 71 tkr. Revisorerna har uppmärksammat att 

förbundets långsiktiga soliditetsmål om 10% inte uppnåtts under 2021. Revisorerna 

tillstyrker att direktionen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-06-22 § 193 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-02.  

Årsredovisning 2021. Revisionsberättelse 2021.  

Granskning av årsredovisning 2021, PwC.  

Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 PwC.  

Direktionens protokoll 2022-05-12 § 54.  

Direktionens protokoll 2022-03-31 § 26. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna årsredovisningen för år 2021,  

 

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 

 

Jäv 

Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD), Christer Hasslebäck (UP) och Mikael 

Staxäng (M) anmäler jäv och deltar inte i vare sig överläggningar eller beslut i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 173 Dnr KS 2022/00323 

Investering i Kisslebergsskolan 

Sammanfattning 

I flerårsplanen med budget för 2020-2022 fanns ett beslutat investeringsobjekt avseende 

reinvesteringar i Herrestadsskolan (numera Kisslebergsskolan). Objektet var beräknat 

till 50 mkr. Objektet lyftes ur plan i avvaktan på en förstudie inklusive kostnadskalkyl. I 

den beslutade flerårsplanen med budget för 2023-2025 återkommer objektet, som avser 

friytor och trafiklösning vid skolan, med en bedömd kostnad på 8 mkr. Den fortsatta 

projekteringen visar på en kostnadsökning till totalt 13 mkr, varav 2 mkr avser 

trafikanpassning som en följd av investeringarna på skolan, vilket har beviljats av 

kommunstyrelsen (KS20022/00268). Det innebär att investeringsbehovet är 11 mkr 

avseende friytor vid Kisslebergsskolan samt att behovet är att påbörja investeringen 

under 2022.  

Investeringen ryms inom årets investeringsutrymme och den årliga ökade 

kapitalkostnaden finansieras av den avsatta kapitalkostnadsreserven. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-31 § 220 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-10 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-28 

Herrestadsskolan uppdaterad budget 

Illustrationsplan Herrestadsskolans skolgård 2020-04-06 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ge igångsättningstillstånd för projektet Investering Kisslebergsskolan, 

att kompensera Barn- och utbildningsnämnden med utökning av kommunbidragen för 

tillkommande kapitalkostnader från kapitalkostnadsreserven. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 174 Dnr KS 2022/00355 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten, Högås Sund 1:241 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har inkommit med ett förslag till nytt verksamhetsområde för 

vatten och spillvatten i Högås-Sund. Antagande av verksamhetsområde krävs för att den 

berörda fastigheten ska bli avgiftsskyldig enligt Lagen om Allmänna vattentjänster 

(2006:412). 

 

Kommunledningskontoret har inget att erinra över förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-31 § 224 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-05 

Uddevalla Vatten AB:s styrelsemötesprotokoll, 2022-06-02 § 15 

Fastighetsförteckning, tjänsteskrivelse och karta från Västvatten, inkommet 2022-06-08 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Högås-Sund enligt 

bifogad karta och fastighetsförteckning. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 175 Dnr KS 2022/00356 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten, Herrestad-Torsberg 2:13-2:16,2:18-
2:20, 2:22-2:23 och Utby 3:58-3:61 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har inkommit med ett förslag till nytt verksamhetsområde för 

vatten, spillvatten och dagvatten i Utby. Området som saknar verksamhetsområde 

utgörs av tretton fastigheter. Samtliga fastigheter är bebyggda och har framdraget 

ledningsnät. Antagande av verksamhetsområde krävs för de att berörda fastigheterna 

ska bli avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412). 

Kommunledningskontoret har ingenting att erinra över förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-31 § 225 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-05.  

Uddevalla Vatten AB:s protokoll, 2022-06-02 § 16.  

Fastighetsförteckning, kartor och tjänsteskrivelse från Uddevalla Vatten, inkommet 

2022-06-08. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och 

dagvatten gata i Utby enligt bifogad karta och fastighetsförteckning.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 176 Dnr KS 2022/00357 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten, Hässleröd 1:24,1:26, 1:27, 1:38, 1:40, 
11:1, 12:1, 16:1, 19:1, 3:2, 3:4, 7:1-4, del av Gustavsberg 1:1, 
1:19, 1:24 och del av Hässleröd 1:17 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har inkommit med ett förslag till beslut om antagande av 

verksamhetsområde för 20 fastigheter belägna i områdena Gustavsberg och Hässleröd. 

Området består av fastigheter som är avsedda för bostadsändamål. Nyanläggning av 

ledningar för vatten- och spillvatten utfördes 2021 och anläggningsavgifter har 

debiterats de fastigheter som anslutits. Erforderliga beslut om verksamhetsområde för 

vatten och avlopp saknas.  

Avsaknad av beslut om verksamhetsområde innebär att de juridiska förhållandena 

mellan fastighetsägarna och Uddevalla Vatten AB är oreglerade och att det är oklart 

vilka rättigheter och skyldigheter de båda parterna har. Kommunledningskontoret har 

ingenting att erinra över förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-31 § 226 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-05.  

Uddevalla Vatten AB:s protokoll, 2022-06-02 § 17.  

Tjänsteskrivelse, kartor och fastighetsförteckningar från Uddevalla Vatten AB 

inkommet, 2022-06-08. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten- och spillvatten för området 

Gustavsberg/Hässleröd enligt bilagd karta och fastighetsförteckning.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 177 Dnr KS 2022/00358 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten, Lyckorna 2:60, 2:84, 2:176 och 2:180 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har inkommit med ett förslag till antagande av allmänt 

verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för fyra fastigheter på 

Lyckorna i Ljungskile. Antagande av verksamhetsområde krävs för de att berörda 

fastigheterna ska bli avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmänna vattentjänster 

(2006:412). Kommunledningskontoret har ingenting att erinra över förslaget.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-31 § 227 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-05.  

Uddevalla Vatten AB:s protokoll, 2022-06-02 § 18.  

Tjänsteskrivelse, kartor och fastighetsförteckning inkomna 2022-06-08 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten gata på 

Lyckorna enligt bifogad karta och fastighetsförteckning.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 178 Dnr KS 2022/00417 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2023  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för  

kommunfullmäktige för nästkommande år. Förslaget bygger på traditionen att  

kommunfullmäktige sammanträder andra onsdagen i månaden kl. 17:30 förutom i juni  

där sammanträdet föreslås börja kl. 09:00 med hänsyn till budgetdebatten. 

Juli och augusti föreslås fortsatt vara sammanträdesfria. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-31 § 230 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-08 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att kommunfullmäktige ska sammanträda den 11 januari, 8 februari, 8 mars, 12 april,  

10 maj, 14 juni, 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december, 

 

att sammanträdena ska börja kl. 17:30 med undantag för den 14 juni som ska börja kl.  

09:00. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 179 Dnr KS 2021/00685 

Revidering av Riktlinjer för pensionsåtaganden 

Sammanfattning 

Pensionsrelaterade frågor har under senare år aktualiserats och diskuterats i allt större 

omfattning. Den allt större insikten om pensionernas påverkan på samhällets och 

arbetsgivarnas ekonomi är en av de främsta orsakerna till att frågorna hamnat i fokus.     

Pensionsavtalet KAP-KL samt AKAP-KL är inom vissa områden dispositivt, vilket 

medför möjligheter till lokala beslut. Det är viktigt att ha fastlagda riktlinjer inom 

pensionsområdets personalpolitiska perspektiv. Genom detta förstärks kommunens 

möjligheter att också i framtiden uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Anledning till 

revidering av riktlinjen är dels den förändrade åldern i enlighet med §32 LAS angiven 

ålder, dels att lagstiftningen och tillämpningen kring intjänad pension före 1998 (den s k 

pensionsskulden) blivit tydligare. Ett par mindre redaktionella ändringar har även gjorts 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-31 § 231 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-26. 

Riktlinje för pensionsåtagande med synliggjorda ändringar 2022-04-26. 

Riktlinje för pensionsåtagande 2022-04-26. 

Riktlinjer för pensionsåtagande 2018-04-11 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta den reviderade riktlinjen för pensionsåtagande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 180 Dnr KS 2022/00415 

Revidering av socialnämndens reglemente samt tillsynsavgifter 
med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 

Sammanfattning 

Regeringen har fattat beslut om en ny lag gällande tobaksfria nikotinprodukter. Den nya 

lagen gäller från och med 2022-08-01 och reglerar tobaksfria nikotinprodukter när det 

gäller till exempel åldersgräns, marknadsföring och försäljning. Reglerna liknar de som 

redan gäller för tobaksvaror och e-cigaretter.  

Med anledning av den nya lagstiftningen behöver beslut fattas om vilken kommunal 

nämnd som ska ansvara för de delar som är ett kommunalt ansvar. Idag ansvarar 

socialnämnden för motsvarande ärenden gällande tobaksförsäljning, e-cigaretter, folköl 

och receptfria läkemedel och socialnämnden föreslår därför att nämnden även ansvarar 

för området tobaksfria nikotinprodukter. Uppgiften införs i nämndens reglemente.  

Socialnämnden föreslår också att ett tillägg av produktgrupp tobaksfria nikotinprodukter 

görs i Riktlinjer och avgiftssystem vid tillstånd för servering av spritdrycker, vin, 

starköl och andra jästa alkoholdrycker samt försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och 

receptfria läkemedel.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-31 § 232 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-08-17.  

Socialnämndens protokoll 2022-08-17 §. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-08-08.  

Information från Länsstyrelsen Västra Götaland om ny lag om tobaksfria 

nikotinprodukter, 2022-05-10.  

Lag om tobaksfria nikotinprodukter, SFS 2022:1257. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende lagen om tobaksfria 

nikotinprodukter,  

 

att en ny produktgrupp, tobaksfria nikotinprodukter, införs i avgiftssystemet med en 

avgift om 6 500 kr vid försäljning av samtliga fyra produktgrupper,  

 

att debitering av den nya produktgruppen enligt avgiftssystemet ska tillämpas från och 

med 2023-01-01. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 181 Dnr KS 2022/00318 

Heldigital ärendehantering och upphörande av 
pappershandlingar för det kommunövergripande dokument- 
och ärendehanteringssystemet och revidering av riktlinjer för 
ärendehantering 

Sammanfattning 

Kommunen strävar efter en digital ärendehantering i enlighet med kommunfullmäktiges 

mål i Digital Agenda. För att säkerställa att kommunen ska kunna sluta att skriva ut 

pappershandlingar och samtidigt säkerställa det digitala bevarandet av allmänna 

handlingar i enlighet med arkivlagen krävs ett e-arkiv för slutförvaring samt korrekt e-

underskriftsfunktion för de handlingar som ska skrivas under.   

Det kommunövergripande systemet för dokument- och ärendehantering (för närvarande 

Ciceron) är det första systemet som anslutits till e-arkivet och genomfört leverans av de 

digitala handlingarna. Numera kan vi för dessa digitala handlingar säkerställa 

återsökning och äkthet över tid. Förutsättningen till att börja arbetet med heldigital 

ärendehantering för verksamheten som stöttas av Ciceron bedöms som lämplig.  

Riktlinjerna för ärendehantering föreslås revideras för att bättre överensstämma med 

arkivreglementet  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-06-22 § 194 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-30 

Reviderade Riktlinjer för ärendehantering 2022-05-31 

Riktlinjer för ärendehantering beslutade 2021-06-10 § 139 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra åt nämnderna att revidera sina dokumenthanteringsplaner i syfte att upphöra 

med pappershandlingar för de ärenden som skapas från och med 2023-01-01 och som 

förvaras i det kommunövergripande dokument- och ärendehanteringssystemet. 

 

att upphäva följande lydelse i Riktlinjer för ärendehantering beslutade 20221-06-10 § 

139: Alla handlingar som enligt dokumenthanteringsplanen ska bevaras ska skrivas ut i 

papper till dess arkivmyndigheten fattar beslut om något annat. 

att nämnderna kan, efter samråd med arkivmyndigheten, upphöra med 

pappershandlingar för handlingar som förvaras i andra verksamhetssystem när dessa har 

upprättat en anslutning till e-arkivet. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 182 Dnr KS 2022/00223 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, § 11 övergripande bestämmelser, undertecknande av 
skrivelser till nämnd 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till revidering av reglementet för 

kommunstyrelsen och övriga nämnder, avsnitt Övergripande bestämmelser § 11 om 

undertecknande av handlingar till nämnderna. Ärendet har initierats som en del av 

införandet av elektroniska underskrifter. Projektet har låtit genomföra en kartläggning 

av vilka underskrifter som sker i kommunens verksamheter och med vilket stöd av 

lagstiftning eller exempelvis kommunala styrdokumentet som undertecknandet grundar 

sig på. Kommunledningskontoret anser att det, av flera skäl, ligger i kommunens 

intresse att upphöra med underskrifter i det fall underskriften kan ersättas av annan 

hantering. 

 

Kommunledningskontoret anser fortfarande att tjänsteskrivelser alltid ska godkännas av 

respektive förvaltningschef men att detta fortsättningsvis kan ersättas via 

godkännandefunktioner i dokument- och ärendehanteringssystemet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-31 § 233 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-15. 

Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, övergripande bestämmelser. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna revideringen av § 11 i avsnittet Övergripande bestämmelser i reglemente 

för kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 183 Dnr KS 2022/00261 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, ändring av mandatperiod för nämnder m.m. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande har uppdragit åt kommunledningskontoret att ta fram 

förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i syfte att 

mandattiden för nämnderna ska fastställas till ett år. Frågan har tagits upp vid två 

tillfällen vid gruppledarmöten. Förslaget innebär att mandattiderna för samtliga 

nämnderna och kommunstyrelsens presidium (tillika kommunalråd) ska vara ett år.  

I samband med ändring av mandatperioder föreslås en ändring av nuvarande paragraf i 

reglementet om kommunalråd. Detta är en anpassning till ändringar i kommunallagen 

vilken anger att den som inom kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller 

betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, borgarråd, regionråd, 

oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer. Förslaget innebär 

ingen förändring i sak jämfört med nuvarande skrivning. Kommunstyrelsens presidium 

ska, liksom nu, ha benämningen kommunalråd. Övriga förtroendevalda som utför 

uppdrag i den omfattning som kommunallagen anger ska benämnas utifrån den 

förtroendevaldes huvudsakliga uppdrag, t.ex. ordförande i en viss nämnd.  

Bestämmelserna föreslås införas i reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder, övergripande bestämmelser.  

Ingemar Samuelsson (S), Camilla Johansson (C), Martin Pettersson (SD),  

Gösta Dahlberg (M), David Höglund Velasquez (V), Karin Johansson (KD)  

och Kenneth Engelbrektsson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-31 § 234 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-08-17.  

Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, sidorna 3 

och 14. 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Martin Pettersson (SD), Gösta Dahlberg (M), Camilla Johansson (C), David Höglund 

Velasquez (V) och Karin Johansson (KD): avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Martin Petterssons 

(SD) m.fl. avslagsyrkande på detsamma och finner kommunfullmäktige bifalla 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 183 
 

Följande omröstningsproposition godkänns: 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag. 

  

Omröstningsresultat 

Med 31 nej-röster, 26 ja-röster och 2 ledamöter som avstår finner ordföranden att 

kommunfullmäktige har avslagit kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstningsbilagan biläggs protokollet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå kommunstyrelsens förslag om revidering av reglemente för kommunstyrelsen 

och övriga nämnder, ändring av mandatperiod för nämnder m.m. 

 

Reservation  
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 184 Dnr KS 2022/00427 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän medlemsavgift för 
2023 med plan 2024-2025 

Sammanfattning 

Sammanfattning Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän äskar i beslut 2022-03-30, om 

medlemsavgift för 2023. Begäran omfattar totalt 86 359 tkr, varav 76 456 tkr avser den 

löpande verksamheten och 9 902 tkr avser pensionskostnader. Uddevalla kommuns 

andel av budgeten är 64,15%, enligt överenskomna fördelningsnycklar. Det innebär att 

Uddevalla kommuns andel av medlemsavgiften är 55 399 tkr inklusive 

pensionskostnader. Begäran innebär att en uppräkning av kostnaderna för den löpande 

verksamheten sker i enlighet med överenskommelsen mellan förbundet och 

medlemskommunerna, med SKRs prisindex för kommunal verksamhet från februari 

2022, vilket uppgår till 2,9%. Medlemsavgiften för pensioner baseras på beräkningar 

gjorda av pensionsadministratören Skandias beräkning per 2021-12-31. Utöver 

medlemsavgiften tillkommer pensionsavsättning för kommunens långsiktiga åtagande 

med 843 tkr enligt samma beräkning. Medlemsavgiften inklusive pensionskostnaden 

och beloppet för skuldföringen av det långfristiga åtagandet för pensionsavsättning är en 

del av kommunstyrelsens budget, vilken finansieras med kommunbidrag och arbetas in i 

kommunens flerårsplan för 2023- 2025. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-31 § 235 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-08-10.  

Tjänsteskrivelse från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 2022-03-30. 

Protokoll från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 2022-03-29 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns budget för 2023 om 86 359 tkr, 

 

att godkänna att Uddevalla kommuns medlemsavgift för 2023 för driftskostnader 

uppgår till 49 047 tkr och för pensionskostnader uppgår till 6 352 tkr samt kostnaden för 

pensionsavsättning uppgår till 843 tkr.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 185 Dnr KS 2022/00257 

Reviderad överenskommelse med Ljungskile Sportklubb, LSK, 
om minskad tomträtt, upphävande av nyttjanderätt m.m. 
Tjöstelsröd 1:37 och Tjöstelsröd 1:1 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-08 att godkänna en överenskommelse med 

Ljungskile SK (LSK) om att föreningen till kommunen ska överlåta del av tomträtt, 

nyttjanderätt samt anläggningstillgångar inom Tjöstelsröd 1:37 och Tjöstelsröd 1:1. 

Inom området, som är beläget i Skarsjöområdet, Ljungskile, finns bland annat en 

konstgräsplan, naturgräsplaner samt en grusfotbollsplan. I samma ärende beslutades 

också att kommunen ska investera i en ny konstgräsanläggning på platsen.  

Överenskommelsen skulle, för att äga giltighet, godkännas av kommunfullmäktige samt 

ha en lagakraftvunnen lantmäteriförrättning senast 2022-09-30. Kommunfullmäktiges 

beslut 2022-06-08 har överklagats till förvaltningsrätten i de delar som rör 

överenskommelsen och dess finansiering. Beslutet har därför inte att fått laga kraft och 

med anledning av detta kommer inte lantmäteriförrättningen att verkställas inom 

avtalets giltighetstid. En reviderad överenskommelse har därför tagits fram i vilken 

giltighetstiden ändrats till 2023-09-30. Överenskommelsen är i övriga delar oförändrad.  

Ett övergångsavtal har tagits fram innebärande att kommunen ska ha rådighet över 

konstgräsanläggningen fyra tider per vecka, måndag till torsdag, innebärande en tid per 

dag och olika tider. Av övergångsavtalet framgår att kommunen ska ha denna rådighet 

även om föreliggande överenskommelse inte skulle genomföras. Övergångsavtalet, som 

tecknats av kultur- och fritidsförvaltningen och LSK, gäller så länge det befintliga 

nyttjanderättsavtalet gäller. Avtalet bifogas detta ärende för kommunfullmäktiges 

kännedom. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-31 § 237 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-08-22.  

Reviderad överenskommelse med Ljungskile Sportklubb, LSK, om minskad tomträtt, 

upphävande av nyttjanderätt m.m. Tjöstelsröd 1:37, Tjöstelsröd 1:1.  

Övergångsavtal till Överenskommelse med Ljungskile Sportklubb, LSK, om minskad 

tomträtt, upphävande av nyttjanderätt m.m. Tjöstelsröd 1:37, Tjöstelsröd 1:1. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-06-08 § 135.  

Värdering Uddevalla Tjöstelsröd 1:37, Svefa.  

Värdering Uddevalla Tjöstelsröd 1:37, Newsec. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna den reviderade överenskommelse mellan Uddevalla kommun och 

Ljungskile SK, att finansiering ska ske via årets resultat (3,495 mkr),  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 185 
 

att ovan beslut ska ersätta kommunfullmäktiges beslut 2022-06-08 § 135, första och 

andra att-satsen.  

 

Deltar ej i beslut 
Uddevallapartites ledamöter samt Carl-Gustav Gustafsson (L) avstår från att delta i 

beslutet. 

Protokollsanteckning 

Jarmo Uusitalo (MP) antecknar till protokollet att Miljöpartiet stödjer avtalet förutom de 

delar som berör konstgräs. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 186 Dnr KS 2022/00364 

Avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och Varaslättens 
lagerhus  

Sammanfattning 

Varaslättens lagerhus har under flera år hyrt industrilokalen Imerys som är belägen på 

fastigheten Varvet 4 i Uddevalla. De har även hyrt in sig i Lantmännens lokaler på 

badöområdet. 

Varaslättens lagerhus har en verksamhet vars gods exporteras på båt som angör vid 

Uddevalla hamns kaj och har vid flertalet tillfällen visat intresse för att etablera sin 

verksamhet i Uddevallas nya industriområde på Västra Hamnen.  

Det tänkta etableringsområdet är beläget inom täktområdet på fastigheten Fröland 3:25. 

 

För att bolaget ska kunna planera en nybyggnation/etablering av sin verksamhet på 

Västra hamnen behöver de undersöka hur en ny anläggning uppförs och vad den 

behöver innehålla. Bolaget behöver i god tid projektera en ny anläggning och för att 

kunna göra det behöver bolaget utföra markundersökningar inom det aktuella området 

på Västra Hamnen. 

 

Både projektering och markundersökningar är kostsamma och för att investera tid och 

pengar i projektet ser bolaget en fördel i en avsiktsförklaring gällande deras etablering 

på Västra Hamnen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-31 § 236 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-06-15. 

Avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och Lantmännen ekonomisk förening med 

bilagor 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna upprättad avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och Varaslättens 

lagerhus. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 187 Dnr KS 2021/00550 

Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 
VästKom och Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning 

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård 

mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Den 8 mars 2022 ställde sig 

VästKoms styrelse bakom förslag till Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande 

överenskommelser och rekommenderade kommunalförbunden att rekommendera 

kommunerna att ta egna beslut och teckna avtal med Västra götalandsregionen. 

Direktionen för kommunalförbundet Fyrbodal fattade 2022-03-31 beslut om i enlighet 

med VästKoms förslag och rekommenderar således medlemskommunerna att besluta 

om att godkänna avtalsförslaget.  

 

Ärendet har remitterats till socialnämnden som tillstyrker att avtalet med tillhörande 

överenskommelser godkänns av kommunfullmäktige. Socialnämnden har tidigare 

(2021-12-14) för kommunens räkning lämnat remissvar i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-31 § 238 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-22.  

Socialnämndens protokoll 2022-06-15 § 83.  

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-05-31.  

Fyrbodals sammanträdesprotokoll 2022-03-31.  

Följebrev från Fyrbodals kommunalförbund om hälso- och sjukvårdsavtal samt 

färdplan.  

Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 188 Dnr KS 2022/00245 

Färdplan, länsgemensam strategi för god och nära vård med 
VästKom och Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning 

Den 8 mars ställde sig VästKoms styrelse bakom förslag till Färdplan – länsgemensam 

strategi för god och nära vård och rekommenderade kommunalförbunden att 

rekommendera kommunerna att ställa sig bakom färdplanen. Direktionen för 

kommunalförbundet Fyrbodal har beslutat i enlighet med VästKoms styrelses 

rekommendation.  

Ärendet har remitterats till socialnämnden som tillstyrker färdplanen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-31 § 239 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-22.  

Socialnämndens protokoll 2022-05-18 § 71.  

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-05-06.  

Följebrev från Fyrbodals kommunalförbund om Hälso- och sjukvårdsavtalet samt 

Färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård.  

Förbundsdirektionens protokoll 2022-03-31 § 34. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ställa sig bakom Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 189 Dnr KS 2022/00409 

Revidering av taxor för vårdavgift med mera inom hemtjänst 
och särskilt boende 

Sammanfattning 

Sveriges riksdag har 2022-06-22 beslutat att höja minimibeloppet enligt 8 kap. 7 § SoL. 

Höjning ska börja tillämpas 1 augusti 2022. Förändringen påverkar hur höga avgifter 

kommunen kan ta ut av personer som har vissa insatser enligt socialtjänstlagen.  

Kommunens taxor för vårdavgift behöver revideras utifrån riksdagens beslut. Då 

höjningen av minimibeloppen kommer att börja tillämpas från och med 1 augusti, 

behöver berörda brukares avgifter räknas om och nya avgiftsbeslut fattas. Detta kommer 

att ske under augusti och september. De höjda minimibeloppen innebär sänkt avgift för 

berörda brukare. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-31 § 228 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-08-17.  

Socialnämndens protokoll 2022-08-17 § 104 § 102. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-07-06.  

Förslag till reviderade taxor för vårdavgift med mera inom hemtjänst och särskilt 

boende. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att revidera taxor för vårdavgift i enlighet med riksdagens beslut om höjt minimibelopp 

enligt 8 kap. 7 § SoL. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 190 Dnr KS 2022/00317 

Besvarande av revisionsrapport om utökad granskning av 
leasingavtal 2021 

Sammanfattning 

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

en förstudie gällande redovisning av leasingavtal. 

Av granskningen framkommer att kommunens hyresavtal gentemot Hemsö som 

uppfyller kriterier för att vara finansiell leasing kommer att hanteras som finansiella 

leasingavtal i kommunens redovisning från och med 2022. Äldre befintliga leasingavtal, 

utöver fordonsleasingavtal, har i nuläget inte analyserats och prövats i tillräcklig 

omfattning. Granskningsrapporten innehåller rekommendationer att utifrån förstudiens 

iakttagelser och bedömningar att prioritera en genomgång av äldre avtal för att pröva 

om dessa är finansiella avtal eller ej. 

Revisorerna påtalar vikten av att gällande rekommendationer från RKR avseende 

leasingavtal efterlevs och att kommunens avtal klassificeras korrekt, vilket i sin tur 

påverkar kommunens resultat- och balansräkning samt nyckeltal. 

Kommunens ambition är att till bokslutet 2022, efter att inventerat ovannämnda 

lokalhyresavtal, kunna klassificera de ”största” lokalhyresavtalen och därigenom kunna 

redovisa finansiell redovisning utifrån ett väsentlighetsperspektiv. Arbetet kommer att 

genomföras i samarbete med SBF och deras förvaltare samt konsultativt nära samarbete 

med revisionen och konsultföretaget Leaseright. Kommunen avser att samtidigt arbeta 

fram bra rutiner för hur kommunen i framtiden skall kunna tolka fram och klassificera 

nya hyresavtal på ett korrekt sätt. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-31 § 229 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-16 

Följebrev förstudie avseende leasingavtal till kommunfullmäktige 

Följebrev förstudie avseende leasingavtal till kommunstyrelsen 

Utökad granskning av leasingavtal, revisionsrapport 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna svaret till revisorerna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 191 Dnr KS 2022/00001 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga anmälningsärendena i bilagd förteckning till handlingarna.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 192 Dnr KS 2022/00464 

Medborgarförslag från Kim Wall om att rusta upp 
fotbollsplanen vid Opalens lekplats 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, 

 

att nämnden ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 193 Dnr KS 2022/00463 

Medborgarförslag om ställplats för husbilar på Svenskholmen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, 

 

att nämnden ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 194 Dnr KS 2022/00453 

Medborgarförslag från Anders Eriksson om asfaltering på av 
grusparkeringen på Junogatan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, 

 

att nämnden ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 195 Dnr KS 2022/00449 

Medborgarförslag om seniorkort från 65 år 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet, 

 

att kommunstyrelsen ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 196 Dnr KS 2022/00442 

Medborgarförslag från Charlotta Wilhelmsson om fler 
ställplatser för husbilar 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, 

 

att nämnden ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 197 Dnr KS 2022/00433 

Medborgarförslag om att inte bygga ett nytt medborgarhus, 
använd pengarna till äldreomsorgen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet, 

 

att kommunstyrelsen ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 198 Dnr KS 2022/00432 

Medborgarförslag om att införa hastighetsbegränsning om fem 
knop vid passagen Hjältön-Eriksberg-Julius stuga 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet, 

 

att kommunstyrelsen ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 199 Dnr KS 2022/00431 

Medborgarförslag om ställplatser för husbilar vid gamla 
Skeppsvikens camping 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, 

 

att nämnden ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 200 Dnr KS 2022/00430 

Medborgarförslag om att förbättra trafiksituationen vid 
Kisslebergs återvinningsstation 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, 

 

att nämnden ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 201 Dnr KS 2022/00429 

Medborgarförslag om att sänka hastigheten, införa vägbulor 
eller blomsterlådor på Hallbergsgatan i Uddevalla 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, 

 

att nämnden ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 202 Dnr KS 2022/00426 

Medborgarförslag om att tillsättande av utredning, angående 
förändrad  hastighetsbegränsning i Uddevalla tätort till 40 
km/tim 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, 

 

att nämnden ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 203 Dnr KS 2022/00413 

Medborgarförslag om att ändra bussturerna eller lägga till en 
hållplats på Torp vid Biltema, Rusta och Plantagen  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet, 

 

att kommunstyrelsen ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 204 Dnr KS 2022/00403 

Medborgarförslag från Henric Andersson om att göra en gång- 
och cykelbana från Rotan till Vindöbron 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet, 

 

att kommunstyrelsen ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 205 Dnr KS 2022/00400 

Medborgarförslag från Morgan Broberg om att göra sjötomter 
för husbåtar i Uddevalla och Ljungskile 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, 

 

att nämnden ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 206 Dnr KS 2022/00397 

Medborgarförslag från Catharina Gardell om att anlägga en 
tömningsstation för gråvatten för husbilar 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, 

 

att nämnden ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 207 Dnr KS 2022/00390 

Medborgarförslag om permanenta farthinder på 
Helenedalsvägen 16 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, 

 

att nämnden ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 208 Dnr KS 2022/00389 

Medborgarförslag om gratis kollektivtrafik för pensionärer 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet, 

 

att kommunstyrelsen ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 209 Dnr KS 2022/00385 

Medborgarförslag från Stig Sjögren om att sätta upp skyltar 
med historisk information i parker 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, 

 

att nämnden ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 210 Dnr KS 2022/00377 

Medborgarförslag om utveckling av Emaus Lantgård 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kultur- och fritidsnämnden att besluta i ärendet, 

 

att nämnden ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 211 Dnr KS 2022/00374 

Medborgarförslag från Daniel Linsten om att förbättra 
vägförbindelserna mellan Uddevalla centrum och Torp 
Köpcentrum 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet, 

 

att kommunstyrelsen ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 212 Dnr KS 2022/00367 

Medborgarförslag från Ulf Larsson om högre elproduktion, 
nedtagning av träd 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, 

 

att nämnden ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 213 Dnr KS 2022/00361 

Medborgarförslag från Börje Dittmer om friskvård, bygg ett 
utegym på Hovhult 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet efter remiss till kultur- 

och fritidsnämnden, 

 

att nämnden ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 214 Dnr KS 2022/00360 

Medborgarförslag från Johan R Elmberg om att sänka 
hastigheten på vägen förbi Tureborg till 30 km i timmen 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, 

 

att nämnden ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 215 Dnr KS 2022/00443 

Motion från Christer Hasslebäck (UP) och Kent Andréasson 
(UP) om byggande av fartreglerande hinder på gång- och 
cykelvägen vid Fjällvägen  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden, 

 

att motionen ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut i ärendet senast den 

14 september 2023. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 216 Dnr KS 2022/00474 

Motion från Kerstin Joelsson-Wallsby (V) om att installera 
rullstolsgungor i minst två lekplatser i Uddevalla kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden och det kommunala rådet för 

personer med funktionsnedsättning, 

 

att motionen ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut i ärendet senast den 

14 september 2023. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 217 Dnr KS 2022/00253 

Medborgarförslag (ungdomsförslag) om att anordna en festival 
för ungdomar 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kultur- och fritidsnämnden att besluta i ärendet, 

 

att nämnden ska fatta beslut i ärendet senast den 14 september 2023. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 218 Dnr KS 2022/00304 

Fyllnadsval av ledamot i kommunens revisorer med tillhörande 
revisorsuppdrag efter Joakim Lundvall (SD) 

Sammanfattning 

Joakim Lundvall (SD) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget 

som ledamot i kommunens revisorer och tillhörande revisorsuppdrag. 

Kommunfullmäktige beviljade avsägelsen 2022-06-08. 

Martin Pettersson (SD) informerar om att nominering av efterträdare kommer att ske 

vid kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2022-06-08 § 156. 

Avsägelse, 2022-05-17. 

Förteckning över revisorsuppdrag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 219 Dnr KS 2022/00467 

Avsägelse från Elisabeth Forsström (UP) avseende uppdraget 
som ledamot i kommunens revisorer 

Sammanfattning 

Elisabeth Forsström (UP) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig 

uppdraget som ledamot i kommunens revisorer med tillhörande uppdrag. 

 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) informerar om att nominering av efterträdare kommer att 

ske vid kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 202-09-07 

Förteckning över revisorsuppdrag 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja avsägelsen som ledamot i kommunens revisorer med tillhörande 

revisorsuppdrag enligt bilagd förteckning. 

 

att bordlägga fyllnadsvalet. 
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Förvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon 

 Postadress Gata 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post funktionsbrevlada 

 

Omröstningsbilaga 

 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-14 § 183 om revidering av 

reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, ändring av 

mandatperiod för nämnder m.m.

  

   

Ja för att bifalla kommunstyrelsens förslag  

Nej för att avslå. 

 

Resultat 

 Ja 26 

 Nej 31 

 Avstår 2 

 Ej röstat 2 

   
 

2 Mikael Staxäng (M) Ja 

22 Anna-Lena Heydar (S) Ja 

23 Ingemar Samuelsson (S) Ja 

24 Paula Berger (S) Ja 

25 Stefan Skoglund (S) Ja 

27 Kenneth Engelbrektsson (S) Ja 

28 Sonny Persson (S) Ja 

29 Louise Åsenfors (S) Ja 

31 Susanne Börjesson (S) Ja 

33 Tommy Strand (S) Ja 

34 Marie-Louise Ekberg (S) Ja 

35 Robert Wendel (S) Ja 

36 Veronica Vendel (S) Ja 

37 Jan-Olof Andersson (S) Ja 

42 Jarmo Uusitalo (MP) Ja 

54 Ann-Charlott Gustafsson (UP) Ja 

55 Christer Hasslebäck (UP) Ja 

56 Merja Henning (UP) Ja 

57 Bjarne Rehnberg (UP) Ja 

58 Caroline Henriksson (UP) Ja 

61 Lars Olsson (UP) Ja 
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212 Margareta Wendel (S) Ja 

213 Catharina Hernod (S) Ja 

214 Catarina Brorsson (S) Ja 

230 Kenth Johansson (UP) Ja 

231 Joakim Persson (UP) Ja 

6 Niklas Moe (M) Nej 

7 Gösta Dahlberg (M) Nej 

8 Jens Borgland (M) Nej 

9 Camilla Josefsson (M) Nej 

10 Elving Andersson (C) Nej 

11 Camilla Johansson (C) Nej 

14 Rolf Jonsson (L) Nej 

17 Monica Bang Lindberg (L) Nej 

18 Christina Nilsson (KD) Nej 

20 Karin Johansson (KD) Nej 

38 David Höglund Velasquez (V) Nej 

40 Kerstin Joelsson-Wallsby (V) Nej 

41 Ilir Kastrati (V) Nej 

45 Martin Pettersson (SD) Nej 

46 Rolf Carlson (SD) Nej 

49 Stefan Eliasson (SD) Nej 

50 Marjut Laine (SD) Nej 

51 Krzysztof Swiniarski (SD) Nej 

52 John Alexandersson (SD) Nej 

53 Mattias Forseng (SD) Nej 

202 Fredrik Södersten (M) Nej 

204 David Bertilsson (M) Nej 

205 Swen Stålros (M) Nej 

206 Pierre Markström (C) Nej 

207 Torun Elgebäck (C) Nej 

208 Katarina Torstensson (L) Nej 

209 Carl-Gustav Gustafsson (L) Nej 

210 Anibal Rojas Jorquera (KD) Nej 

221 Lars-Olof Laxrot (V) Nej 

225 Anders Andersson (SD) Nej 

227 Dorota Hjoberg Carlsson (SD) Nej 
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43 Ann-Marie Viblom (MP) Avstår 

44 Ole Borch (MP) Avstår 
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