
  
Utses att justera Louise Åsenfors, Christina Nilsson 
Justeringens plats och tid Stadshuset, 2020-12-14 kl. 16:30 Paragrafer §§ 276-326  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Sebastian Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Elving Andersson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Louise Åsenfors 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Christina Nilsson 

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunfullmäktige 2020-12-09 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2020-12-14 
Anslaget tas ner 2021-01-05 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09  
 

 
Sammanträde Kommunfullmäktige  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve/Microsoft teams, kl.17:30-19:18 med 

ajournering kl. 18:30-18:45. 
  
Ledamöter Elving Andersson (C), Ordförande 

Roger Ekeroos (M), deltar på distans 

Ingela Ruthner (M), deltar på distans 

Niklas Moe (M), deltar på distans till och med § 304 

Gösta Dahlberg (M), deltar på distans 

Jens Borgland (M), deltar på distans 

Camilla Josefsson (M), deltar på distans 

Camilla Johansson (C), deltar på distans 

Torsten Torstensson (C), deltar på distans 

Rolf Jonsson (L), deltar på distans 

Roger Johansson (L), deltar på distans 

Maria Johansson (L), deltar på distans 

Claes Dahlgren (L), deltar på distans 

Christina Nilsson (KD), 1:e vice ordförande 

David Sahlsten (KD), deltar på distans 

Karin Johansson (KD), deltar på distans 

Anna-Lena Heydar (S), deltar på distans 

Ingemar Samuelsson (S), deltar på distans 

Paula Berger (S), deltar på distans 

Stefan Skoglund (S), deltar på distans 

Annelie Högberg (S), deltar på distans 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kenneth Engelbrektsson (S), deltar på distans 

Cecilia Sandberg (S), deltar på distans 

Sonny Persson (S), deltar på distans 

Louise Åsenfors (S), 2:e vice ordförande 

Susanne Grönvall (S), deltar på distans 

Susanne Börjesson (S), deltar på distans 

Carina Åström (S), deltar på distans 

Marie-Louise Ekberg (S), deltar på distans 

Robert Wendel (S), deltar på distans 

Tommy Strand (S), deltar på distans 

Veronica Vendel (S), deltar på distans 

David Höglund Velasquez (V), deltar på distans 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V), deltar på distans 

Ilir Kastrati (V), deltar på distans 

Jarmo Uusitalo (MP), deltar på distans 

Lars Eide Andersson (MP), deltar på distans 

Ann-Marie Viblom (MP), deltar på distans 

Martin Pettersson (SD), deltar på distans 

Rolf Carlson (SD), deltar på distans 

Rose-Marie Antonsson (SD), deltar på distans 

Thommy Carlin (SD), deltar på distans 

Stefan Eliasson (SD), deltar på distans 

Krzysztof Swiniarski (SD), deltar på distans 

John Alexandersson (SD), deltar på distans 

Mattias Forseng (SD), deltar på distans 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), deltar på distans 

Christer Hasslebäck (UP), deltar på distans 

Merja Henning (UP), deltar på distans 

Bjarne Rehnberg (UP), deltar på distans 

Caroline Henriksson (UP), deltar på distans 

Kent Andreasson (UP), deltar på distans 

Majvor Abdon (UP), deltar på distans 

Lars Olsson (UP), deltar på distans 

Jerker Lundin (KD), deltar på distans 

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

Henrik Sundström (M) för Mikael Staxäng (M) 

Swen Stålros (M) för Johanna Ramneskär (M) 

Marie Pettersson (C) för Stig Olsson (C) 

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

Anders Andersson (SD) för Marjut Laine (SD) 

  
Ersättare Monica Bang Lindberg (L) 

Katarina Torstensson (L) 

Anibal Rojas Jorquera (KD) 

Jan-Olof Andersson (S) 

Margareta Wendel (S) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Catharina Hernod (S) 

Catarina Brorsson (S) 

Yngve Andersson (S) 

Anna-Karin Palm (S), inkommer kl. 18:34. 

Per-Arne Andersson (S), inkommer 18:06 

Maria Nilsson (S) 

Ole Borch (MP) 

Stig Marklund (MP) 

Dorota Hjoberg Carlsson (SD) 

Manal Keryo (UP) 

Kenth Johansson (UP) 

Joakim Persson (UP) 

Richard Bergström (UP) 

 
Övriga Jienny Gillerstedt, pristagare § 276 

Bo Sandell (M), kommunrevisionen 

Bengt Andersson (S), kommunrevisionen 

Peter Larsson, kommundirektör 

Ola Löfgren, nämndsekreterare 

Roger Abrahamsson, IT-utvecklare 

Susanne Jacobsson, IT-supportspecialist 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 276 Dnr KS 2020/00662  

Utdelning av Uddevalla kommuns Jämställdhetspris 2020 

Sammanfattning 

Ordförande Elving Andersson (C) delar ut Uddevalla kommuns Jämställdhetspris 2020 

till Jienny Gillerstedt för hennes utmärkande arbete på Bohusläns museum för att lyfta 

fram den lokala kvinnohistorien i Uddevalla. Motiveringen lyder följande. 

 

Med sitt jobb håller hon och hennes arbetsgrupp på att skriva om Uddevallas historia. 

Ett arbete som under 2021 (100årsjubileum för kvinnlig rösträtt i Sverige) är tänkt att 

leda fram till utställningen Mod som lyfter alla dessa kvinnor som byggt vår stad. Men 

som tills nu helt glömts av. 

 

 

Jienny Gillerstedt tackar för priset. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 277 Dnr KS 2020/00639  

Verksamhetsplan 2021-2023 med budget 2021, 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till budget och verksamhetsplan för 

kommunfullmäktige, kommunens revisorer, vänortskommittén och överförmyndaren. 

Förslaget bygger på en preliminär budgetram för 2021 som uppgår till 11,8 mkr. I 

kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-23 framgår förslaget till budget för 

2021 och verksamhetsplan för 2021-2023. 

 

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med kommunallagen berett förslaget till 

budget för kommunens revisorer. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-25 § 331 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-23 

Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse gällande budget för kommunens revisorer, 

2020-12-14 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
  
att godkänna förslag till verksamhetsplan och fastställa fördelningen av 

kommunfullmäktiges budgetram 2021.   

  

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

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

  

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Förslag till beslut har bärighet på den kommunövergripande budget som fullmäktige 

antagit. Då Sverigedemokraterna gått fram med eget budgetförslag, ett förslag som 

innehöll en trygghetssatsning i det offentliga rummet samt trygghet och studiero i 

skolan, en satsning på social omsorg med fokus på våra äldre och en prioritering av 

den kommunala kärnverksamheten, så väljer vi att avstå deltagande i frågan om på hur 

sätt den antagna budgeten skall fördelas. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 278 Dnr KS 2020/00682  

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2021-
2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att besluta om kommande års annonsering av dess 

sammanträden i ortspressen. Kommunfullmäktige beslutade 2019 att annonsering under 

2020 skulle ske i tidningarna Bohusläningen och Västsverige.  

 

Kommunledningskontoret har samrått frågan med kommunfullmäktiges ordförande som 

fortsatt önskar att annonsering ska ske i tidningarna Bohusläningen och Västsverige. 

Kommunledningskontoret har inget att erinra över förslaget och föreslår därför att 

annonsering under 2021-2022 fortsatt ska ske i ovan nämnda tidningar. 

 

David Sahlsten (KD) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-25 § 332 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-02 

Yrkanden 

David Sahlsten (KD): Att fortsättningsvis endast annonsera i Bohusläningen. 

 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot David Sahlstens (KD) 

yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att annonsera kommunfullmäktiges sammanträden 2021-2022 i tidningarna Västsverige 

och Bohusläningen. 

  

Reservation 

Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 279 Dnr KS 2020/00081  

Utbetalning av lokalt partistöd för 2021 

Sammanfattning 

Partistöd betalas ut i förskott senast i februari månad efter beslut av 

kommunfullmäktige. Riktlinjerna anger att mottagare av partistöd årligen ska lämna en 

skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för det ändamål som anges i 

kommunallagen. Till redovisningen ska ett granskningsintyg bifogas. Redovisningen 

ska gälla perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till kommunstyrelsen senast 

sex månader efter räkenskapsårets utgång. Har redovisning och granskningsintyg inte 

lämnats till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för 

kommande år.  

  

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige förutom Moderaterna har inom 

föreskriven tid, (senast 2020-06-30) inkommit med redovisning och granskningsintyg. 

Moderaterna inkom med redovisning och granskningsintyg 2020-07-16. Med stöd av 

riktlinjerna föreslås därför att samtliga partier förutom Moderaterna ska erhålla partistöd 

för 2021. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-25 § 333 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-01 

Riktlinjer för partistöd 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att med hänvisning till gällande riktlinjer betala ut partistöd för år 2021 till samtliga 

partier representerade i kommunfullmäktige förutom Moderaterna.  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 280 Dnr KS 2020/00663  

Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel 
från 2021 

Sammanfattning 

Nu gällande livsmedelstaxa, Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av 

livsmedel, antogs av Kommunfullmäktige 2020-02-12, § 42.  

I nu gällande livsmedelstaxa anges att kommunfullmäktige årligen kan besluta om att 

indexuppräkna livsmedelstaxan enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att livsmedelstaxan revideras och att beslutsrätten 

för indexuppräkning av livsmedelstaxan delegeras från kommunfullmäktige till 

samhällsbyggnadsnämnden.  

I det uppdaterade taxeförslaget anges de indexuppräknade timtaxorna för 

livsmedelskontroll år 2021. Detta följer den i taxan beslutade årliga justeringen enligt 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Förvaltningen föreslår att indexuppräkning 

görs efter beslut i kommunfullmäktige inför kalenderåret 2021. 

 

Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-25 § 334 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-30 

Samhällsbyggnadsnämnden protokollsutdrag 2020-10-15 §437, om taxa för Uddevalla 

kommuns offentliga kontroll av livsmedel från 2021 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-07  

Förslag på Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel från 2021 

Förslag på Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel från 2021, 

med föreslagna ändringar   

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): Avslag på den fjärde beslutssatsen i kommunstyrelsens 

förslag. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på de tre första beslutssatserna i kommunstyrelsens 

förslag och finner kommunfullmäktige bifalla dessa. Ordförande ställer därefter 

proposition på den fjärde beslutssatsen mot Christer Hasslebäcks (UP) avslagsyrkande 

och finner kommunfullmäktige bifalla även den fjärde beslutssatsen. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel att gälla 

från 1 januari 2021, 
  
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel ersätter taxan 

beslutad av kommunfullmäktige 2020-02-12, § 42, 
  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 280 
 

att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel indexuppräknas 

enligt Prisindex för kommunal verksamhet inför år 2021, 
   
att beslutsrätten för indexuppräkning av livsmedelstaxan delegeras från 

kommunfullmäktige till samhällsbyggnadsnämnden. 
  

Reservation 

Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 281 Dnr KS 2020/00664  

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
och angränsande lagstiftning från 2021 

Sammanfattning 

Nu gällande miljöbalkstaxa, Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken och angränsande lagstiftning, antogs av kommunfullmäktige den 11 

december 2019, § 306.  

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har använt den nya miljöbalkstaxan under nio månader 

och ser nu ett behov av mindre justeringar. Förvaltningen har i förslaget lagt till två 

avgiftsnivåer i taxebilaga 1 (prövningsärenden), lagt till rader för verksamhetsgrupper 

som fattas i taxebilaga 2 (verksamheter med årlig tillsynsavgift), sänkt den årliga 

tillsynsavgiften för flera ej anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter som bedöms 

ha ett lägre tillsynsbehov, infört en mer företagsvänlig avgiftsform för vissa små 

hälsoskyddsverksamheter, korrigerat enstaka skrivfel, samt gjort ett flertal redaktionella 

ändringar för ökad tydlighet. Förvaltningen har beskrivit och visualiserat de föreslagna 

ändringarna i bilagor till tjänsteskrivelsen.  

 

I nu gällande miljöbalkstaxa anges att samhällsbyggnadsnämnden årligen kan besluta 

om att indexuppräkna miljöbalkstaxan enligt Prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV). Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att beslutsrätten för indexuppdatering 

av miljöbalkstaxan delegeras från samhällsbyggnadsnämnden till 

samhällsbyggnadsförvaltningen. I det uppdaterade taxeförslaget anges den 

indexuppräknade timavgiften för år 2021. Detta följer den i taxan beslutade årliga 

justeringen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Förvaltningen föreslår i 

en separat tjänsteskrivelse (SBN 2020/00494) att indexuppräkning av miljöbalkstaxan 

görs efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden inför kalenderåret 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-25 § 336 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-30 

Samhällsbyggnadsnämnden protokollsutdrag 2020-10-15 §435, revidering av taxa för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-07  

Förvaltningens beskrivning av föreslagna ändringar  

Visualisering av föreslagna ändringar  

Förslag på miljöbalkstaxa Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken och angränsande lagstiftning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken och angränsande lagstiftning att gälla från 1 januari 2021, 
  
 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 281 
 

att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken och angränsande lagstiftning ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 

2019-12-11, § 306. 
 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 282 Dnr KS 2020/00672  

Taxor för vatten och avlopp, VA-taxa 2021, samt 
investeringsplan 2022-2023 och budget 2021, för Uddevalla 
Vatten AB 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har tagit fram budget för 2021 samt plan för 2022-2023, denna 

innehåller budget för drift av vatten och avloppsverksamheten i Uddevalla kommun sam 

investeringsbudget för samma period. 

  

För att täcka nödvändiga kostnader för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 

anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.  

  

Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ i Lag (2006:412) om 

allmänna vattentjänster, nedan kallad vattentjänstlagen, jämställs med fastighetsägare. 

Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten från allmän platsmark (Dg) är även den som 

ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 

27 § vattentjänstlagen är uppfyllda.  

  

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter 

(periodiska avgifter). Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 

är Uddevalla Vatten AB. Avgifterna enligt denna taxa skall betalas till Uddevalla Vatten 

AB.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-25 § 335 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-02 

Uddevalla vatten AB budget 2021 samt plan 2022-2023 

Uddevalla vatten ABs protokoll nr 7 2020-10-22 

Förslag till VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att fastställa VA-taxan enligt föreliggande förslag att gälla from 2021-01-01 och tills 

vidare intill dess att ny taxa beslutas, 

  

att taxan ersätter kommunfullmäktiges beslut om taxa för 2020, 

  

att godkänna Uddevalla vattens budget inklusive investeringar i enlighet med Budget 

2021 samt plan för 2022-2023.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 283 Dnr KS 2020/00394  

Finansiering av överföringsledningar för VA utbyggnadsplan 

Sammanfattning 

En fungerande infrastruktur är en förutsättning för en växande kommun och ett 

långsiktigt hållbart samhälle. Distribuering av rent dricksvatten och säkert 

omhändertagande av spillvatten medverkar till denna infrastruktur och bidrar till de 

långsiktiga sociala-, ekonomiska- och ekologiska hållbarhetsmålen.  

Omvandling från fritidshusområde till område med permanentboende möjliggör; fler 

och större byggrätter, åretruntboende, etablering av verksamheter, utbyggd infrastruktur 

och på sikt annan kommunal eller social verksamhet.  

  

Kommunstyrelsen antog 2019-02-27 VA-utbyggnadsplan för Uddevalla kommun. I 

planen framgår att områdena Anneröd, Skaveröd, Södra Munkeby, Kristevik, Åsen-

Knarrnäs och Holma ska förses med kommunalt VA under perioden 2019–2032. 

  

Sammankopplingen av dessa områden (frånsett Södra Munkeby) med befintliga VA-

anläggningar sker genom överföringsledningar vars kostnader, enligt rättspraxis, inte 

tillåts täckas av anläggningsavgiften utan hamnar istället som ett pålägg på 

brukningsavgifterna och bekostas därmed av alla i VA-kollektivet. 

Uddevalla Vatten AB önskar i särskild skrivelse en annan finansieringsmodell. 

Utgifterna för överföringsledningarna är uppskattade till 140 mkr och den årliga 

kapitalkostnaden beräknas till ca 3,6–1,9 mkr/år (beräknat på nuvarande kalkylränta) 

under avskrivningstiden, 75 år. 

  

Utbyggnad av VA-anläggningar inklusive dess investeringar i överföringsledningar 

mm. är överlåtet till Uddevalla Vatten AB och att inom sin verksamhet, hitta bästa 

finansieringsmodell och kostnadstäckning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2020-11-04 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-04 

Uddevalla Vatten AB:s styrelsebeslut 2020-05-27 

Västvattens tjänsteskrivelse 2020-06-01 

Beslut 

Kommunfullmäktige besluta 

  

att investeringar av överföringsledningar ska utgå från avgiftsfinansiering, 

  

att förnyelseplanen, VA-utbyggnadsplanen och beräkningen av driftkostnader, ska  

hanteras inom bolagets verksamhets- och budgetplanering. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 284 Dnr KS 2020/00671  

Förlängning av marköverlåtelseavtal Östberget område 4 och 5, 
del av Stadskärnan 1:262 

Sammanfattning 

På området Östberget har exploatören Veidekke tidigare uppfört tre flerbostadshus med 

bostadsrätter inom område 1, 2 och 3. Ett marköverlåtelseavtal finns för område 4 och 

5, men upphör 2020-12-31.  

  

Exploatören har ansökt om förlängning av marköverlåtelseavtalet till 2021-11-03.   

Exploatören har under de år marköverlåtelse funnits, haft särskilda omständigheter och 

komplexitet i att komma i byggnadsskede. Delar av detta kan kopplas till exploatörens 

eget ansvar och arbete, delar av förseningar kan också härledas till omständigheter 

utanför exploatörens påverkan och även kommunens långa process av ny p-norm, 

vilken ännu ej är beslutad, har givit osäkerhet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen beskriver i detta beslutsärende, ett upplevt liknande fall 

på Sundsstrand, där beslutet blev att häva marköverlåtelseavtalet. 

Kommunledningskontoret förstår och kan till vissa delar bejaka att inte upprätta flera 

nya marköverlåtelser till exploatör för detta område.  

Däremot i detta fall är motiven till upphävning diametralt olika, varför likabehandling 

inte blir riktigt tillräckligt som kommunalt motiv. På Sundstrand såldes inga boenden 

och en upphävning var naturlig och ett följdriktigt beslut.  

På Östberget vill exploatören bygga och intressenter finns. 

  

Kommunledningskontoret vill därmed hitta ett godtagbart läge, där 

samhällsbyggnadsnämndens motiv, att vara restriktiv kan inrymmas i beslutet. 

Samtidigt blir bedömningen att ge exploatören en tydlig tidsbegränsning för 

igångsättande, på grund av ovannämnda omständigheter. 

Förslaget är att byggnation skall starta innan 2021-07-01 samt att företaget ska förbinda 

sig att från beslut fram till senast datum för byggstart redovisa progressen i planering 

och uppstartsfas enligt särskild anvisning från Uddevalla kommun. 

I annat fall effektueras hävningen av marköverlåtelsen. 

 

Christer Hasslebäck (UP), Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD), Rolf 

Jonsson (L) och David Sahlsten (KD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-25 § 345 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-23 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2020-11-04 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-10-15 §446 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2020-09-16 

Veidekke (Nordr) skrivelse 2020-09-04 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-05-20 

Samhällsbyggnadsnämndens kartbilaga 2019-08-29 

Kommunfullmäktiges Protokoll 2019-12-11 

Samhällsbyggnadsnämndens Avtal 2017-10-02  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 284 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens och 

samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut, det vill säga att häva 

marköverlåtelseavtalet med Veidekke (Nordr) avseende område 4 och 5 Östberget, del 

av Stadskärnan 1:262. 

 

David Sahlsten (KD): Bifall till Martin Petterssons (SD) yrkande. 

 

Christer Hasslebäck (UP), Ingemar Samuelsson (S), Rolf Jonsson (L): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Martin Pettersson (SD) 

yrkande och finner kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att ge Veidekke (Nordr), avseende område 4 och 5, en tidsfrist att starta byggnation 

innan 2021-07-01, annars hävs nuvarande marköverlåtelse samt 

  

att Veidekke (Nordr) ska förbinda sig att från beslut fram till senast datum för byggstart 

redovisa progressen i planering och uppstartsfas enligt särskild anvisning från 

Uddevalla kommun. 

  

Reservation 

Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för 

egna yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 285 Dnr KS 2020/00691  

Kommunstyrelsens avrapportering av uppdrag i 
kommunfullmäktiges flerårsplan 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret föreslår att nedan uppdrag förklaras avslutade. Uppdragen 

behandlades vid uppsiktsmöte 2020-10-07. 

  

1. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att beställa 

projektet "Framtidens bad 

 

2. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att tillskapa en 

organisation för styrning gällande projektet framtidens bad  

 

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

ansvaret för försörjningsstöd från socialnämnden till kommunstyrelsen  

 

4. Kommunstyrelsen (kommundirektören) har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i 

uppdrag att fortsätta leda arbetet med att tillsammans med förvaltningarna 

konkretisera de förslag till strukturella förändringar i organisation och 

arbetsmetoder som långsiktigt minskar kostnaderna i enlighet med planen. Det 

skall även resultera i ett förslag till fördelning per nämnd, av 37 mkr i 

effektivisering/besparing för 2021  

 

5. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att ta fram en 

övergripande plan "Integration 2030”  

 

6. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att under 

2020 avsätta 2,5 mkr för validering/kompetensförsörjning inom vård- och 

omsorgsområdet  

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-25 § 338 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-04. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att förklara ovan uppdrag avslutade. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 286 Dnr KS 2020/00678  

Socialnämndens avrapportering av uppdrag från 
kommunfullmäktiges flerårsplan  

Sammanfattning 

Socialnämnden har enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige 

lyft 3 politiska uppdrag på höstens uppsiktspliktsmöte. Socialnämnden bedömer dock 

att 4 uppdrag är slutförda och föreslås avslutas.  Motiven är bland annat att uppdragen 

anses slutförda eller att uppdragen är integrerade i det redan befintliga arbetet. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-25 § 339 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-09 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-10-09 

Socialnämndens protokollsutdrag 2020-10-21 §135  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna socialnämndens förslag till slutrapportering av följande uppdrag: 

  

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att söka och 

använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga. 

  

- Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att starta upp ett nytt 

korttidsboende för barn. 

  

- Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att riktade och 

förebyggande insatser ska ske med stöd i evidens. 

  

- Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att öppna mötesplatser 

för seniorer på olika ställen med start på Sofiedal, Ljungskile. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 287 Dnr KS 2019/00670  

Antagande av Övergripande plan Integration 2030, uppdrag i 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret 2019-10-30 uppdraget att utifrån 

flerårsplan 2020–2022, ta fram det nya strategiska dokumentet plan Integration 2030.  

  

Planen har processats fram i samverkan med kommunstyrelsens Arbetsmarknads-och 

integrationsutskott. Planen har varit på remiss hos nämnder, kommunala bolag och 

stiftelser, samt demokratiberedningen och ungdomsfullmäktige. Vissa redigeringar har 

nu gjorts i dokumentet och förslaget är att anta bifogad ”Uddevalla kommuns 

strategiska dokument Plan Integration 2030”.  Några synpunkter från inkomna 

remissvar är att det är viktigt med tidigt förebyggande insatser i tidiga åldrar, viktigt att 

motverka fördomar, samt att integration är en förvaltningsövergripande angelägenhet 

som kräver gemensam kraftansträngning.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-25 § 337 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2020-11-10 § 52 

Redovisning av ändringar i planen efter remissförfarande 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-04. 

Uddevalla kommuns strategiska dokument Plan Integration 2030. 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-30 § 258. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-20. 

Delegationsbeslut remiss 2020-06-09. 

Protokollsutdrag Ungdomsfullmäktige 2020-07-01 §13. 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-09-03. 

Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden 2020-09-23 § 118. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta Uddevalla kommuns strategiska dokument Plan Integration 2030, 

 

att en inventering görs av relevanta styrdokument samt förvaltningsövergripande forum 

och processer och utifrån det forma en Plan Integration som är tydligt förankrad och 

kompletterande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 288 Dnr KS 2020/00657  

Antagande av Riktlinjer för arbetsmiljö och hälsa samt 
upphävande nuvarande bestämmelser 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har följt upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och har i 

samband med detta sett behovet av att uppdatera befintliga styrande dokument gällande 

hälsa och arbetsmiljö, rehabiliteringsarbetet samt åtgärder mot kränkande särbehandling 

och trakasserier. 

  

Syftet med riktlinjerna är att möta nya krav i Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 

2015:4) och Diskrimineringslagen samt underlätta framtida uppdateringar i 

verksamheternas rutiner för arbetsmiljöarbetet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-25 § 346 

Personalutskottets protokoll, 2020-11-04 § 60   

Kommunledningens tjänsteskrivelse, 2020-10-26 

Förslag till riktlinje för hälsa och arbetsmiljö 

Bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö 

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet 

Riktlinjer för åtgärder mot kränkande särbehandling och trakasserier 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö, samt 

 

att dessa riktlinjer ersätter Bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö, Bestämmelser för 

rehabiliteringsarbetet och Riktlinjer för åtgärder mot kränkande särbehandling. 
  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 289 Dnr KS 2020/00398  

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om revidering av allmänna 

lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun.  

  

Förändringarna innebär bl.a. uppdatering av Uddevallas tätorter, ett tillägg om 

siktskymmande växtlighet med tillhörande illustration, karta över badförbud, karta över 

alkoholförbud, några mindre förtydliganden och i övrigt en anpassning efter relaterade 

styrdokument. Sedan samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet har det 

framkommit att förteckningen över § 3 badplatser behövde justeras, vilket nu är gjort 

enligt anvisning av kultur- och fritidsförvaltningen. 

  

Kommunledningskontoret föreslår också ett tillägg i § 11, innebärande att utsändning 

från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att det uppenbart stör 

den allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden får inte ske utan 

polismyndighetens tillstånd. Tillägget är behandlat av kommunens brottsförebyggande 

råd (BRÅ). Avsnitt med ändringar/tillägg är i förslaget markerade med grön färg, alt 

genomstruken text. 

 

Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-25 § 340 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-18. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-05-20 § 256. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-28. 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter, förslag. 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter, nu gällande. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna revideringen av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. 

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) noterar följande anteckning till protokollet. 

 

Sverigedemokraterna beklagar att det inte funnits tillräckligt stöd i kommunfullmäktige 

för att denna revidering även kunde ha innefattat ett förbud mot passiv insamling av 

pengar (tiggeri). Tre partier sade sig före valdagen vara positiva till införandet av ett 

förbud i våra Allmänna lokala ordningsföreskrifter, men endast två partier röstade för 

en revidering när väl Sverigedemokraternas motion med diarienummer KS 2019/00137 

behandlades i kommunfullmäktige. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 290 Dnr KS 2020/00683  

Revidering av ungdomsfullmäktiges arbetsordning, deltagande 
på distans  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret föreslår efter samråd med ungdomsfullmäktiges styrelse att 

ungdomsfullmäktiges ledamöter och ersättare ska ges rätt att delta på distans om 

särskilda skäl föreligger på samma sätt som fullmäktige tidigare under året har beslutat 

för kommunfullmäktige och nämnderna. Åtgärden föreslås mot bakgrund av den 

pågående situationen med covid-19 och de strikta rekommendationer som 

myndigheterna har utfärdat för möten och andra sammankomster. 

Kommunledningskontoret föreslår att samma bestämmelse om deltagande på distans 

som finns i kommunfullmäktiges arbetsordning förs in i ungdomsfullmäktiges 

arbetsordning.  

  

Kommunledningskontoret erinrar om att särskilda skäl att delta på distans föreligger 

under pågående pandemin, i övrigt ska möjligheten för distansdeltagande användas med 

måttlighet eftersom det finns ett stort värde i att mötas fysiskt. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-25 § 341 

Demokratiberedningens protokoll, 2020-11-12 § 36. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-02. 

Förslag till reviderad arbetsordning för ungdomsfullmäktige. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att införa följande bestämmelse i ungdomsfullmäktiges arbetsordning. 

 

Ungdomsfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 

höra varandra på lika villkor. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 291 Dnr KS 2020/00652  

Revidering av reglemente för revisorerna, införande av andre 
vice ordförande 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att revisorernas presidium utökas med 

ytterligare en vice ordförande så att det består av ordförande samt två vice ordförande.  

  

Anledningen till utökningen är att majoritetskiftet i kommunfullmäktige kommit att 

innebära att ingen från oppositionen är representerad i revisionens presidium.  

  

Utökningen kräver en ändring i reglementet för revisorerna. Reglementet föreslås 

möjliggöra för kommunfullmäktige att välja en eller två vice ordförande. På så sätt kan 

en återgång till den nu rådande ordningen ske vid nästa mandatperiod utan justering av 

reglementet.    

 

Elving Andersson (C), David Sahlsten (KD) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i 

ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-25 § 342 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-28. 

Reglemente för revisorerna, med revidering t.o.m. 8 januari 2020. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att § 10 i reglemente för revisorerna ska ha följande lydelse: 

  

Ordförande m.m.  

  

Fullmäktige väljer för den tid fullmäktige bestämmer en ordförande och en eller två vice 

ordförande.  

  

Rollen att vara ordförande innebär att leda gemensamma sammankomster och 

sammanträden.  

 

Deltar ej i beslut 
Uddevallapartiets och Kristdemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 292 Dnr KS 2020/00553  

Delårsrapport januari-augusti 2020 för Tolkförmedling Väst  

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har inkommit med delårsrapport för perioden 

januari-augusti 2020. 

  

Budget 2020 är lagd utifrån 340 000 uppdrag och prognosen för helår 2020 baseras på 

ca 290 000 uppdrag. Främst återfinns helårsprognosens budgetavvikelse på posterna 

kopplade till tolkuppdragen där såväl försäljningsintäkter som kostnader för 

uppdragstagare förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Det minskade antalet 

uppdrag är ett direkt resultat av Covid-19-pandemins påverkan på samhället och därmed 

förbundets kunder. Den minskade efterfrågan på tolk har även medfört att förbundet 

minskat antalet utförda uppdrag med ca 15% jämfört med föregående år och ca 17% 

jämfört med budget. Utfallet för delåret är knappt 3 mkr och prognosen för helåret är ett 

nollresultat. 

  

Delårsrapporten ska enligt förbundsordningen översändas till respektive 

medlemskommun för behandling i fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-25 § 347 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-26. 

Delårsrapport januari-augusti Tolkförmedling Väst. 

Revisorernas bedömning av delårsrapport januari-augusti. 

Direktionen, Tolkförmedling Väst, protokoll 2020-09-25 § 413. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att notera informationen. 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 293 Dnr KS 2020/00649  

Delårsrapport 2020-06-30 från Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med delårsrapport per 30 juni 2020 med 

tillhörande revisonsdokument. Förbundets prognos för helåret 2020 är plus 58 tkr 

jämfört med budgeterat resultat om plus 170 tkr. 

  

Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med 

lagens krav och god redovisningssed i övrigt förutom uppställningsform gällande 

resultat- och balansräkning enligt LKBR:s bestämmelser. 

  

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020. 

  

Revisorerna noterar att det i delårsrapporten inte redovisas någon prognostiserad 

måluppfyllelse till verksamhetsårets slut. Utvärdering av måluppfyllelse är således inte 

möjlig att genomföra. Viss uppföljning av de strategiska verksamhetsmålen sker i 

bilagor. Förbundet redogör i tillhörande tjänsteskrivelse för åtgärder i enlighet med 

revisorernas synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-25 § 348 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-10. 

Delårsrapport 2020-06-30. 

Protokoll förbundsdirektionen med bilagor tjänsteskrivelse, revisionsberättelse, 

granskningsrapport och delårsrapport.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna rapporten. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 294 Dnr KS 2020/00712  

Inlösen av framtida pensionsåtaganden 

Sammanfattning 

I kommunens riktlinjer för pensionsåtaganden, senast uppdaterad 2018-04-11 §99, 

beskrivs regler för alternativa pensionslösningar, regler för beviljande av särskild 

avtalspension, arbetsgivarens informationsinsatser och hur pensionsutfästelserna ska 

tryggas och betalas. Kommunens pensionsutfästelsernas för intjänad pension före 1998 

redovisas som ansvarsförbindelse i balansräkningen i enlighet med den så kallade 

blandmodellen. Pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen fortsätter att öka till 

andra halvan av 2020-talet och minskar därefter och sjunker succesivt till de är 

slutbetalda några år efter 2050. 

För att bidra till en positiv utveckling av kommunens framtida ekonomi medger 

riktlinjerna att åtgärder som syftar till att mildra den framtida ekonomiska belastningen 

av dessa utbetalningar kan vidtas. Den åtgärd som kan ske är att kommunen betalar 

delar av de framtida pensionskostnaderna i förskott. 

  

Prognoserna för kommunens resultat 2020 visar på ett resultat på 163 mkr, före åtgärder 

för tryggandet av pensionsutfästelser. Kommunens ansvarsförbindelse uppgår i 

delårsrapporten per siste augusti 2020 till 968 mkr, inklusive särskild löneskatt. 

  

Kommunledningskontorets ekonomiavdelning föreslår, med beaktande av 

kommunfullmäktiges riktlinjer för pensionsåtaganden, att kommunen verkställer en 

inlösen av pensionsåtagandet med ett belopp om maximalt 105 mkr. 

  

Kommunen kommer även efter denna inlösen att uppnå det ekonomiska målet för året, 

om en nettokostnadsandel på 99%. 

 

Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-25 § 349 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-17 

Controllerrapport per Oktober 2020 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att bemyndiga ekonomiavdelningen att göra en partiell inlösen av ansvarsförbindelsen 

för pensioner intjänade före 1998 med ett maximalt belopp om maximalt 105 mkr 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 295 Dnr KS 2020/00716  

Avsägelse från Christian Persson (S) gällande uppdraget som 
ordförande i kommunens revisorer 

Sammanfattning 

Christian Persson (S) har avsagt sig uppdraget som ordförande för kommunens 

revisorer. Kommunfullmäktige har att behandla avsägelsen. Fyllnadsval sker i § 305. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, inkommen 2020-11-17 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 296 Dnr KS 2020/00679  

Avsägelse från Carl-Johan Sernestrand (L) av uppdraget som 
vice ordförande i kommunens revisorer 

Sammanfattning 
Carl-Johan Sernestrand (L) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig 

uppdraget som vice ordförande i kommunens revisorer. Kommunfullmäktige har att 

behandla avsägelsen. Fyllnadsval sker i § 305. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, inkommen 2020-10-30 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att att godkänna avsägelsen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 297 Dnr KS 2020/00746  

Avsägelse från Anna-Lena Heydar (S) gällande uppdraget som 
ersättare i Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning 

Anna-Lena Heydar (S) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget 

som ersättare i kommunalförbundet Fyrbodals direktion. Kommunfullmäktige har att 

behandla avsägelsen. Val till direktionen ägde rum tidigare i år. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, inkommen 2020-11-25 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 298 Dnr KS 2020/00736  

Avsägelse från Stefan Skoglund (S) gällande uppdraget som 
ersättare i kommunalförbundet Tolkförmedling Västs direktion 

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som 

ersättare i kommunalförbundet Tolkförmedling Västs direktion. Kommunfullmäktige 

har att behandla avsägelsen. Fyllnadsval sker i § 305. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, inkommen 2020-11-23 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 299 Dnr KS 2020/00744  

Avsägelse från Martin Telinius (KD) gällande uppdraget som 
nämndeman i Uddevalla domsaga 

Sammanfattning 

Martin Telinius (KD) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget 

som nämndeman i Uddevalla domsaga. Kommunfullmäktige har att behandla 

avsägelsen. Fyllnadsval sker i § 305 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, inkommen 2020-11-25 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 300 Dnr KS 2020/00749  

Avsägelse från Christina Nilsson (KD) gällande uppdraget som 
1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Christina Nilsson (KD) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget 

som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har att behandla 

avsägelsen. Fyllnadsval sker i § 305. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, inkommen 2020-11-25 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 301 Dnr KS 2020/00715  

Avsägelse från Louise Åsenfors (S) gällande uppdragen i 
kommunfullmäktige (2:e vice ordförande), 
demokratiberedningen samt vänortskommittén  

Sammanfattning 

Louise Åsenfors (S) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdragen 

som 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, vice ordförande i 

demokratiberedningen, vice ordförande i vänortskommittén (tillika ledamot i 

vänortsstyrelsen). Uppdraget som ledamot behålls i de respektive organen. 

Fyllnadsval sker i § 305. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, inkommen 2020-10-25 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 302 Dnr KS 2020/00767  

Avsägelse från Markus Thelen (KD) gällande uppdragen i HSB 
och vänortskommitten 

Sammanfattning 

Markus Thelen har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som 

ersättare i HSB:s stiftelse Jakobsberg och uppdraget som ledamot i vänortskommittén. 

Kommunfullmäktige har att behandla avsägelserna. Fyllnadsval sker i § 305. 

 

Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, inkommen 2020-12-07 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet, 

 

att godkänna avsägelsen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 303 Dnr KS 2020/00775  

Avsägelse från Sharif Baseey (S) gällande uppdraget som 
ledamot i demokratiberedningen 

Sammanfattning 

Sharif Baseey (S) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som 

ledamot i demokratiberedningen. Kommunfullmäktige har att behandla avsägelsen. 

Fyllnadsval sker i § 305. 

 

Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, inkommen 2020-12-08. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet, 

 

att godkänna avsägelsen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 304 Dnr KS 2020/00757  

Val av ledamöter till kommunfullmäktiges demokratiberedning 
med anledning av utökning av antalet ledamöter 

Sammanfattning 

Valen förrättas i nästkommande paragraf. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 305 Dnr KS 2020/00656  

Val av ledamöter och revisorer i kommunfullmäktiges övriga val 
för perioden 2020-2022 i vissa fall delar av perioden 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska välja ledamöter och revisorer till Gustafsbergsstiftelsen samt 

revisorer till Lane-Ryrs Bygdegårdsförening. 

 

Kommunfullmäktige ska därtill förrätta fyllnadsval för de uppdrag vars avsägelser 

tidigare har behandlats under sammanträdet. Avsägelserna är till stora delar en följd av 

den majoritetsbildningen som ägde rum tidigare i år. 

 

Kommunledningskontoret har upprättat en valhandling med de nomineringar som har 

inkommit inför sammanträdet. Kompletterande nomineringar sker under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Valhandling, 2020-12-09 

Yrkanden 

David Höglund Velasquez (V) nominerar Ulrika Lundström (V) till vice ordförande i 

demokratiberedningen. 

 

Christer Hasslebäck (UP) nominerar Manal Keryo (UP) till ledamot i 

demokratiberedningen. 

 

David Sahlsten (KD) nominerar Christina Nilsson (KD) till nämndeman i Uddevalla 

domsaga, ersättare i Tolkförmedling Västs direktion och vice ordförande i 

vänortskommittén (tillika ledamot i vänortsstyrelsen). 

 

Christina Nilsson (KD) nominerar David Sahlsten (KD) till ersättare i HSB:s stiftelse 

Jakobsberg och Tomas Amlöv (KD) till ordförande i kommunens revisorer. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på upprättad valhandling med ovan lämnade 

nomineringar och finner kommunfullmäktige bifalla dessa. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att välja personer enligt upprättad valhandling med kompletterande nomineringar. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 306 Dnr KS 2020/00001  

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

 

 

2020/72 

Medborgarförslag om specialteam för sexualundervisning i skolorna.  Ett 

medborgarförslag har inkommit av Sofia Hagild som syftar till att inrätta ett specialteam för 

sexualundervisning i alla kommunala skolor. Barn och utbildningsnämnden beslutar  

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det är rektor som ansvarar för att 

undervisningen om sex- och samlevnad genomförs i olika ämnen. 

 

2019/896 

Det har inkommit ett medborgarförslag att använda UF företagande inom gymnasie-skolan 

till att utveckla lokalt producerade odlingssystem i staden. Detta skulle ge produktion av 

grönsaker lokalt. Minska transporter samt ge ekologisk odling. Barn och 

utbildningsnämnden beslutar att UF företagande redan idag har ett hållbarhetsperspektiv i 

utvecklingen av idé och affärsplan. Det är dock inom den kreativa processen inom 

ungdomars skapande som det skall avgöras vilken idé som skall utformas och skapa 

grunden för UF företaget. Det är själva drivkraften hos de elever som väljer att arbeta med 

UF. Att använda ungdomar inom UF till färdiga syften och verksamheter är inte möjligt. 

 

309154  

Protokoll vid extra bolagsstämma per capsulam Uddevalla Vatten AB 2020-11-06 

 

309272 

Skrivelse från Länsstyrelsen om arkeologisk utredning steg 1, byråmässig del för ny 130 

kV kraftledning inom Orust, Uddevalla och Lysekils kommun, 431-3750-2020 

 

2019/235  

Örjan Nilsson har skickat in ett medborgarförslag om att utvärdera möjligheterna att 

anlägga ett skidspår som inte är beroende av snö. Förslaget är att se på möjligheterna för 

att anlägga ett spår med en produkt som heter Neveplast i exempelvis Sandersdalar eller 

vid Bjursjöområdet. Kultur och fritid anser att medborgarförslaget är intressant och bör 

utredas vidare eftersom det i dagsläget inte finns resurser till att anlägga denna typ av 

spår på en friställd plats. Kultur och fritidsnämnden beslutar att inkludera utredning av 

möjligheten att förlägga en anläggning för rullskidor eller längdskidor för åretrunt-bruk 

i utvecklingsprojekt för Rimnersområdet. 

 

2020/525 

Medborgarförslag från Malin Elbing har inkommit som innehåller förslag om att bygga 

ett kallbadhus vid Skeppsviken. Kultur och fritid anser att möjligheten till bastu- och 

kallbad kan bringa en positiv hälsoeffekt samt med antalet ärenden som inkommit under  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 306 
 

åren finns ett behov och starkt önskemål. Kultur och fritidsnämnden beslutar att ge 

förvaltningschef i uppdrag att utreda behov för bastu- och kallbad samt möjlig plats, typ av 

anläggning, driftsform, tillgänglighet och kostnad för detta.   
 

2020/293  

Det har inkommit ett medborgarförslag från Ellinor Andersson om bastu och kallbad för 

kommuninvånarna i förslagsvis Ljungskile eller vid Svenskholmen/Gustafsberg, Sund 

med flera. Kultur och fritid anser att möjligheten till bastu- och kallbad kan bringa en 

positiv hälsoeffekt samt med antalet ärenden som inkommit under åren finns ett behov och 

starkt önskemål. Kultur och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att 

utreda behov för bastu- och kallbad samt möjlig plats, typ av anläggning, driftsform, 

tillgänglighet och kostnad för detta. 

 

2020/424  

Medborgarförslag om en ny förbindelse via bro eller under mark i höjd med korsningen 

MyWok/Spisen/ÖoB har inkommit. Kommunfullmäktige beslutade att överlåta till 

kommunstyrelsen att besluta i ärenden. Väg 44 är en statlig väg, förslagsställaren 

hänvisas därför att framföra synpunkterna till Trafikverket. Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget.  

 

2020/425  

Ett medborgarförslag om lekplats på Kissleberg har inkommit. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar efter den lekplatsutredning tagen i 

kommunfullmäktige 2009 och 2016. Den var även uppe som informationspunkt 2020 på 

Samhällsbyggnadsnämndens möte i mitten av mars. Då inga ändringar begärdes i mars 

2020, kvarstår beslutet om lekplatsutredningen. Samhällsbyggnad har inga planer på att 

bygga någon ny lekplats på Kissleberg, lekplatsutredningen kvarstår. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.  

 

2020/533  

Medborgarförslag om ett övergångsställe på Blekevägen i höjd med området Järvstigen 

har inkommit. Busshållplatsen planeras att byggas om under år 2021 och behov av ett 

övergångsställe kommer då även att ses över. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

anse medborgarförslaget besvarat.  

 

2020/39 

Johan Henriksson föreslår i ett medborgarförslag att införa hastighetsbegränsningar 

utanför alla kommunens grundskolor samt utanför de platser som överensstämmer med 

de förslag som finns med i inskickad bilaga. Vid lägre hastighet blir konsekvensen av en 

olycka mindre allvarlig. Hastighetsbegränsning efterlevs inte alltid, inte ens på 30-

sträckor. Många gånger krävs det en hastighetsdämpande åtgärd för att lyckas få ned 

hastigheten till 30 km/h. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att antalet platser med 

30-sträckor bör begränsas. 30-sträckor bör endast finnas där det är av stor vikt att 

hastigheten hålls låg och, i den mån det går, kombineras med en hastighetsdämpande 

åtgärd. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 306 
 

2020/492  

Kristina Börjesson föreslår i ett medborgarförslag att fågelhuset i Hasselbacken ska tas 

bort. I de idéstudier av området som skett i samband med förstudien av Å-rummet har 

även grönytorna i Hasselbacken och Dyrehaven studerats och huset föreslås avlägsnas. I 

diskussionerna om området där huset står har ett förslag varit att det skulle kunna utgöra 

en samlingsplats för fiskeintresserade. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla 

medborgarförslaget vad avser rivning av det så kallade fågelhuset i Hasselbacken till en 

uppskattad kostnad av cirka 50 tkr, samt att i övrigt anse medborgarförslaget besvarat. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 307 Dnr KS 2020/00753  

Medborgarförslag om förbättring samt tydliggörande av 
information för medborgarna kring motionsslingor  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 308 Dnr KS 2020/00748  

Medborgarförslag från Inga Lundqvist om att uppmärksamma 
internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 309 Dnr KS 2020/00737  

Medborgarförslag om logistik vid vaccination mot covid-19 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 310 Dnr KS 2020/00735  

Medborgarförslag från Maria Herlogsson om hundrastgård 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 311 Dnr KS 2020/00732  

Medborgarförslag om nya parkeringsmöjligheter på bleket 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 312 Dnr KS 2020/00720  

Medborgarförslag från Gustav Johansson om konstgräsplan på 
Grohedsvallen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 313 Dnr KS 2020/00711  

Medborgarförslag från Eva-Britt Lindsten om hundrastgård 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 314 Dnr KS 2020/00710  

Medborgarförslag från Håkan Larsson om utegym i Ljungskile  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 315 Dnr KS 2020/00709  

Medborgarförslag från Kristina Hamamieh AlShaar 
hundrastgård 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 316 Dnr KS 2020/00708  

Medborgarförslag om en hundrastgård i centrala Uddevalla 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 317 Dnr KS 2020/00707  

Medborgarförslag om en central hundrastgård 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 318 Dnr KS 2020/00706  

Medborgarförslag från Svante Hallberg om hundrastgård 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 319 Dnr KS 2020/00705  

Medborgarförslag från Mary Gadd om en central hundrastgård 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 320 Dnr KS 2020/00704  

Medborgarförslag från Magnus Ekwall om att öka 
parkeringsmöjligheter på norra sidan av Bjursjön 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 321 Dnr KS 2020/00764  

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning 
(UP) om att öka den medicinska kompetensen i kommunen 
genom ett pilotprojekt att anställa kommunala läkare 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen och socialnämnden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 322 Dnr KS 2020/00765  

Medborgarförslag om lokal för lokala hantverkare 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 323 Dnr KS 2020/00766  

Medborgarförslag från Elisabeth Bäckman om att få en plan för 
hur föräldrar ska få till sig kunskap om vad barnen kan råka ut 
för när de spelar på nätet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till barn- och utbildningsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 324 Dnr KS 2020/00774  

Motion från Martin Pettersson (SD) och John Alexandersson 
(SD) om striktare regler för specialkost inom skolan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 325 Dnr KS 2020/00773  

Motion från Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) 
om att Uddevalla kommun ska inrätta och dela ut ett pris 
årligen för civilkurage 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 326 Dnr KS 279076  

God jul och gott nytt år 

Sammanfattning 

Ordförande Elving Andersson (C) summerar det gångna året som har präglats av den 

pågående pandemin. Ordförande tackar kommunens personal för nedlagt arbete under 

svåra förhållanden. Ordförande avslutar med att tacka partierna och presidiet för bra 

samtal i syfte att upprätthålla det politiska beslutsfattandet på ett smittsäkert sätt och 

önskar alla en god jul och ett gott nytt år. 

 

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande, Louise Åsenfors (S) tackar, å 

kommunfullmäktiges vägnar, ordförande för årets arbete och önskar honom och hans 

familj en god jul. 

 

 


