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Peter Larsson, kommundirektör 
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Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 157 Dnr KS 2020/00138  

Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) 
och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn och 
hörselnedsättning 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) föreslår i 

en motion att Uddevalla kommun ska återinföra uppdraget/tjänsten hos socialnämnden 

att ge stöd och hjälp till medborgare med syn- och/eller hörselnedsättning. Motionen har 

remitterats till socialnämnden, det kommunala rådet för äldre samt det kommunala rådet 

för personer med funktionsnedsättning.  

  

Kommunledningskontoret anser motionen besvarad med hänvisning till socialnämndens 

ingångna idéburna offentliga partnerskap med Synskadades Riksförbund Uddevalla. 

Enligt avtalet ska föreningen bistå kommunen med den typen av tjänster som 

motionärerna efterfrågar. 

 

Martin Pettersson (SD) och Stefan Skoglund (S) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-06-016 § 173. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-02. 

Kommunala rådet för äldres protokoll, 2021-05-25 § 27. 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättnings protokoll, 2021-05-25 § 25. 

Socialnämndens protokoll, 2020-03-18 § 36. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 20-02-21. 

Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson 

(SD) om stöd till personer med syn- och hörselnedsättning. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) och Stefan Skoglund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anse motionen besvarad med hänvisning till ingånget idéburet offentligt partnerskap 

med Synskadades riksförbund. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 158 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 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) har inkommit med motion att 

inrättande av ett pris för civilkurage. Förslaget motiveras av att medborgare som gjort 

modiga och goda gärningar, såsom vittnat i brottmål, gått emellan i slagsmål, arbetat för 

att stävja mobbning et cetera bör stärkas och lyftas fram. 

  

Kommunen delar ut ett antal olika priser, exempelvis jämställdhetspris, demokratipris 

och priser inom kultur- och fritidsområdet. Kommunen samverkar också med andra 

aktörer vad gäller prisutdelning. Inrättande och upprätthållande av nya priser är 

förknippat med administration och kostnader, samt innebär en risk för att respektive pris 

värde urholkas ju fler som tillkommer. Samordning av flera priser och/eller utökning av 

kriterierna kan leda till fler nomineringar och mer uppmärksamhet för pristagarna och 

dess gärningar.  

  

Ungdomsfullmäktige har behandlat motionen och beslutade att inte ställa sig bakom 

förslaget. 

  

Motionen föreslås därför avslås, men skickas till demokratiberedningen för bedömning 

om civilkurage kan och/eller bör vara ett kriterium vid utseende av demokratipristagare.  

 

Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-08-25 § 198  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-16. 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2020-12-15 § 35. 

Motion från Martin Petersson (SD)´och Mattias Forseng (SD). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att avslå motionen, 

  

att överlämna motionens förslag till demokratiberedningen för bedömning om 

civilkurage kan och/eller bör vara ett kriterium vid utseende av demokratipristagare. 
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Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 159 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  

Sammanfattning 

Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) inkom i december 2020 med 

motion om att Uddevalla kommun ska ansöka hos regeringen om att starta ett 

pilotprojekt med att anställa kommunala läkare. Förslaget motiveras av att även 

kommunen måste ha den medicinska kompetens som erfordras för att de äldre ska få 

den vård de har rätt till. Växjö kommun har lämnat in en sådan ansökan.   

  

Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att kommunen ska avvakta en 

pågående statlig utredning som bland annat ser över kommunernas möjlighet att öka den 

medicinska kompetensen. Växjö kommun fått avslag på sin ansökan. 

  

Motionärerna inkom den 17 juni 2021 med begäran om återtagande av motionen. 

Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen avskrivs från vidare 

handläggning. 

 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-08-25 § 199  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-24. 

Brev om återtagande av motion. 

Socialnämndens protokoll 2021-06-15 § 100. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-05-26. 

Motion från Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att avskriva motionen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 160 Dnr KS 2021/00285  

Barn och utbildningsnämndens avrapportering 2021 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från flerårsplan 2020–2022 om att rekrytera 

fler lärarassistenter föreslås slutrapporteras. Motivet är att uppdraget anses slutfört och 

implementerat. Under år 2019–2020 rekryterades lärarassistenter och i april 2021 hade 

grundskolan 36, gymnasieskolan sju och vuxenutbildningen en anställd lärarassistent. 

Uppdraget har behandlats på uppsiktsmötet 14 april 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-06-16 § 176. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-27. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-29. 

Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2021-05-20 § 76 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna barn- och utbildningsnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag 

från kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 att rekrytera fler lärarassistenter. 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 161 Dnr KS 2021/00282  

Socialnämndens avrapportering 2021 av kommunfullmäktiges 
uppdrag 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad 13 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. 

Uppdragen har rapporterats och kunna följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och 

verksamhetsberättelserna. Ett av uppdragen, att Uddevalla kommun vill vara en attraktiv 

arbetsgivare och kommunens strävan om att erbjuda alla anställda heltid och deltid som 

en möjlighet, bedöms som slutfört och föreslås avslutas. Uppdraget har behandlats på 

uppsiktsmötet i april 2021 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-08-25 § 197 Kommunledningskontorets 

tjänsteskrivelse 2021-07-12Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-05-27Socialtjänstens 

protokollsutdrag 2021-06-15 § 94 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna avrapporteringen av uppdraget från kommunfullmäktiges flerårsplan 

2019–2021 om att Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och 

kommunens strävan om att erbjuda alla anställda heltid och deltid som en möjlighet. 
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Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 162 Dnr KS 2021/00286  

Kommunstyrelsens avrapportering 2021 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret föreslår att två uppdrag förklaras avslutade. Uppdragen 

behandlades vid uppsiktsmöte våren 2021: 

  
Uppdrag: Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att starta 

en process för att flytta stadshuset till centrum och därvid se på möjligheterna att 

kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur 

  

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2021 att genomföra förstudie om nytt stadshus 

med placering Pipfabriken 13 samt att teckna projektledningsavtal med Arwidsro, 

varför processen kan anses startad i enlighet med uppdraget. 

  

Uppdrag: Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter 

att erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet 

  

I flerårsplan 2021-2023 fick samtliga nämnder har i uppdrag att göra en omstart med 

heltidsresan. Det föregående uppdraget kan därför avslutas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-06-16 § 177 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-25. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att förklara ovan uppdrag avslutade. 
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Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 
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§ 163 Dnr KS 2019/00712  

Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 om att uppdra till Kommunledningskontoret 

att ta fram övergripande plan Välfärd 2030. Den långsiktiga planen har under våren 

2020 processats fram med arbetsgrupp från Avdelningen för Hållbar Tillväxt och 

Arbetsmarknads- och Integrationsutskottet. En workshop-process vid fem extra insatta 

tillfällen i Arbetsmarknads och Integrationsutskottet har bildat underlag för ett framtaget 

dokument som samlar målområden, uppnåendemål och utpekade satsningar som 

underlag för handlingsplaner. En förankringsversion av Plan Välfärd 2030 (2020-09-09) 

gick efter beslut i Kommunstyrelsen 2020-09-30 ut på remiss till förvaltningar och 

kommunala bolag. 

 

Tre nämnder och ett bolag har besvarat och står bakom förankringsversionen.  

Deras synpunkter har bearbetats och vävts in i den bearbetade versionen Plan Välfärd 

2030 (2021-01-29).   

Den övergripande planen ska långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för 

en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling på hållbar tillväxt och stärkt 

arbetsmarknad som i sin tur kan öka och säkerställa resurserna (medlen), därav namnet 

Plan Välfärd.   

För att långsiktigt klara resurserna för välfärden måste därmed omställningstakten öka 

fram till 2030. Fokus för kommunen blir därmed att vara attraktiv och 

konkurrenskraftig, samtidigt som man är en möjliggörare för förändringsbehov och 

omställning.   

Plan välfärd betonar också vikten av den egna förnyelseförmågan för att möta den 

snabba samhällsutvecklingen, invånarnas förändrade behov och förväntningar på 

kommunens välfärdstjänster. Kommunen behöver skapa förutsättningar för nya 

innovativa lösningar och arbetssätt som kan lösa både gamla nya utmaningar.  

För att lösa komplexa samhällsutmaningar och nå de kopplade målen i Agenda 2030, 

måste kommunen också öka samverkan med civilsamhället och andra aktörer.    

Camilla Johansson (C) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-06-16 § 175  

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag, 2021-06-09 

Kommundirektörens anteckning, 2021-05-31. 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2021-05-27 § 43. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-20. 

Plan Välfärd 2030 slutgiltig versionPlan Välfärd 2030 bilaga slutgiltig version. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-30 § 282. 

Arbetsmarknads- och Integrationsutskottets protokoll, 2020-09-09 39. 
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2021-09-08 
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Forts. § 163 
 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22. 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-29. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-11-06 Forts. § 175 

Kultur och fritidsnämndens protokoll, 2020-12-08 § 181. 

Remissvar Uddevalla Vatten AB/Västvatten 2020-11-09. 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-04. 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll. 2020-11-17 § 164. 

Socialnämndens protokoll, 2020-11-18 § 155. 

Förankringsversion Plan Välfärd 2030  

Yrkanden 

Camilla Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta övergripande Plan Välfärd 2030, 

  

att Plan Välfärd 2030 ska inarbetas i kommunens ordinarie styr- och ledningssystem. 
  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 164 Dnr KS 2021/00317  

Fyrbodal kommunalförbunds årsredovisning samt revisorernas 
rapport och revisionsberättelse för 2020, samt fråga om 
ansvarsfrihet  

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 2020.  

  

Förbundet redovisar ett överskott om totalt 555 tkr jämfört med budgeterat resultat på 

170 tkr.  

  

Revisorerna har uppmärksammat att förbundets långsiktiga soliditetsmål om 10% inte 

uppnåtts under 2020. Revisorerna tillstyrker att direktionen och dess ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-06-16 § 174  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-25. 

Fyrbodals kommunalförbund, direktionen, protokoll 2020-05-06 § 41. 

Årsredovisning 2020. 

Revisorernas granskningsrapport, årsredovisning 2020 

Revisorernas granskningsrapport 2020, delårsrapport 2020. 

Revisionsberättelse 2020.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020,  

  

att godkänna årsredovisningen för år 2020.    

 

Jäv 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP), Mikael Staxäng (M) och  

David Sahlsten (KD) anmäler jäv och deltar inte överläggningar och beslut i ärendet. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 165 Dnr KS 2020/00727  

Revidering av personalpolicyn för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-31 § 69 att återremittera ärendet till 

personalutskottet för att bredda underlaget i förslaget. Kommunledningskontoret har 

med utgångspunkt i nuvarande antagna dokument tagit fram ett reviderat förslag till 

Personalpolicy i Uddevalla kommun. Personalpolicyn är gemensam och övergripande 

för alla inom Uddevalla kommun. Grunden för anställningsförhållandet regleras i lagar 

och avtal medan personalpolicyn beskriver kommunens värderingar och förhållningssätt 

i relationerna på våra arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. 

  

Den uppdaterade policyn är i enlighet med de uppdaterade riktlinjerna för hälsa och 

arbetsmiljö samt de antagna kompetenskriterierna för chefskap, ledarskap och 

medarbetarskap. Personalpolicyn förtydligar än mer den strategiska inriktningen kopplat 

till våra värderingar, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö och hälsa, medarbetarskap, 

ledarskap, lön samt strategisk kompetensförsörjning. Genom denna revidering får nu 

Uddevalla kommun en tydligare ståndpunkt i hur man som arbetsgivare förhåller sig till 

ovannämnda ämnen. Detta kommer att genomsyra organisationen i än större grad så att 

personalpolicyn är väl känd för både medarbetare, fackliga företrädare och politiker. 

Policyn har även varit uppe på Centrala samverkansgruppen 2021-02-16. 

  

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll, 2021-06-02 § 25 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-05-17  

Reviderat förslag 2021-05-17 till ny Personalpolicy för Uddevalla kommun 

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-31 § 69 

Personalutskottets protokollsutdrag 2021-03-03 § 6 

Förhandlingsprotokoll 202-03-17 

MBL protokoll 2021-02-16 

Personalpolicy för Uddevalla kommun 14 november 2018 § 274 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta revideringen av Personalpolicy Uddevalla kommun med datum 2021-06-02 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 166 Dnr KS 2021/00346  

Begäran från barn och utbildningsnämnden om att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut om att Gula villan ska renoveras av 
vuxenutbildningen i utbildningsform  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med begäran om upphävande av   

kommunfullmäktiges beslut om att Gula villan ska renoveras av vuxenutbildningen i 

utbildningsform. 

  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-12 § 103 att Gula villan på Emaus skulle 

renoveras av vuxenutbildningens elever i undervisningsform. Detta för att hålla nere 

kostnaderna och för att tillföra ett mervärde till utbildningen. Samhällsbyggnads-

förvaltningen gjorde ett undantag från modellen för fastighetsförvaltning för den Gula 

villan så att vuxenutbildningen kunde renovera fastigheten.  

  

Nämnden anger att exempel på vad vuxenutbildningens elever tillsammans med en 

entreprenör utfört på Gula villan är dränering av marken runt huset, anslöt stuprör och 

satte ledningar från stuprör till ny samlingsbrunn. Det gjordes även två nya trappor i 

betongplattyta från trapp till dörr på baksidan och återställde gräs och grusytor. Under 

samma period fick även utbyggnadens tak en ny konstruktion för att undvika framtida 

vattenläckage och våren 2019 revs befintliga väggar i källaren. Planeringen för 2020 

ställdes in på grund av Corona.  

  

Vuxenutbildningen använder av inte längre Gula villan i sin utbildning då de aktuella 

eleverna från och med höstterminen 2021 kommer att få sin undervisning i lärlingsform 

och då knyts till olika företag. 

 

Mikael Staxäng (M), Christer Hasslebäck (UP), Jarmo Uusitalo (MP), Henrik 

Sundström (M), Camilla Johansson (C), Stefan Skoglund (S)  

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

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-08-25 § 200 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-17. 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-05-20 § 77. 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-12 § 103. 

Yrkanden 

Mikael Staxäng (M) och Stefan Skoglund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Christer Hasslebäck (UP): ändring av andra beslutssatsen i kommunstyrelsens förslag 

till följande: att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att säkerställa byggnadens 

renovering och restaurering. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 166 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer först proposition förslaget i handlingarnas första och tredje 

beslutssats och finner kommunfullmäktige bifalla dessa. Ordförande ställer därefter 

proposition på förslaget i handlingarnas andra beslutssats mot Christer Hasslebäcks 

(UP) ändringsyrkande och finner kommunfullmäktige bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-04-12 § 103 i den del som avser att Gula 

villan ska renoveras av vuxenutbildningen i undervisningsform, 

  

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att säkerställa byggnadens skick, 

 

att under budgetåret 2023 prioritera anslag för tillgänglighetsanpassning invändigt. 

Reservation 

Uddevallapartiets och Miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Christer Hasslebäcks (UP) yrkande.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 167 Dnr KS 2021/00365  

Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av 
Rimnersvallen 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan 2022-2024 om ett investeringsutrymme om 

205 mkr för Rimnersvallen. Renoveringen och tillgänglighetsanpassningen är ett 

uppdrag till kultur- och fritidsnämnden i flerårsplan 2019–2021. Nämnden har 

inkommit med förslag om inriktning för investeringen, med underliggande 

behovsanalys, lokalprogram och skisser.  

  

Nämnden bedömer att Rimnersvallen är i behov av renovering, bland annat reinveste-

ringar i läktare, åtgärder av löparbanor och fotbollsplan samt att tillgänglighetsanpassa 

anläggningen. Inriktningen från styrgruppen för stadsutvecklingsprojektet 

Rimnersområdet är sedan maj 2020 att utreda möjligheten till en elitarena för framtiden 

som ska klara både Superettan i fotboll, senior-SM i friidrott samt vara fullgod för 

paraidrott. Publikkapaciteten ska motsvara 4000–7000 personer. 

  

Sammantaget har tre alternativ tagits fram, varav två når kravställande standarder för 

elitidrott och ett som motsvarar nuvarande standard med tillgänglighetsanpassning. 

Kultur- och fritidsnämnden förordar alternativ två, innebärande SM-standard, 

Superettan-standard och fullt ut tillgänglighetsanpassning för både utövare och publik. 

 Det förordade alternativ två omfattar 240 mkr varav 205 mkr är investering, 22 mkr är 

rivningskostnader och 13 mkr är en direktavskrivning av nuvarande komponenter som 

rivs.  

  

Investeringen innebär en total driftsram för Rimnersvallen på 14,0 mkr/år. Nuvarande 

driftsram för Rimnersvallen är 4,5 mkr/år vilket gör att investeringen innebär 9,5 mkr/år 

i ökande kostnader för kultur och fritidsnämnden. Det är främst en ökad kapitalkostnad 

men även kostnader för drift. Resultatpåverkande åtgärder under åren 2021 och 2022 

finansieras via kommuncentralt anslag för badhus inklusive rimnersområdet. Resultat-

påverkande poster åren därefter hanteras i kommande budgetprocess och flerårsplan.  

  

Projektet avses genomföras i samverkansformen partnering i tre faser.  

Under Fas 0 genomförs först ett färdigställande av förstudie. Under Fas 1 genomförs 

projektering och kalkylering av huvuddelar som ligger till grund för projektering. 

Under Fas 2 sker färdigställande av bygghandlingar och praktiskt genomförande av 

byggnationen.  

 

Martin Pettersson (SD), Annelie Högberg (S), Kent Andreasson (UP), David Sahlsten 

(KD), Torsten Torstensson (-), Ingemar Samuelsson (S), Gösta Dahlberg (M), Christer 

Hasslebäck (UP) och Camilla Johansson (C) yttrar sig i ärendet. 

 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 167 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-08-25 § 202 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-21. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-06-02 § 118. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20. 

Lokalprogram 2021-01-21. 

Behovsanalys 2021-01-18. 

Ritningar arbetsmapp arbetsmaterial PE Arkitektur 2021-05-04. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD), David Sahlsten (KD), Torsten Torstensson (-), Christer 

Hasslebäck (UP), Kent Andreasson (UP): att återremittera ärendet med syfte att koppla 

ett helhetsgrepp om Rimnersområdets utveckling med tillhörande kostnadsbedömningar 

och prioriteringsordning. 

 

Annelie Högberg (S), Ingemar Samuelsson (S) och Camilla Johansson (C): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag eller återremittera det i 

enlighet med Martin Petterssons (SD) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige 

besluta att avgöra ärendet idag. Omröstning begärs. 

 

Följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag 

Nej-röst för återremiss enligt Martin Petterssons (SD) yrkande.  

 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

David Bertilsson (M) Christina Nilsson (KD) Stig Olsson (C) 

Mikael Staxäng (M) David Sahlsten (KD)  

Roger Ekeroos (M) Marie Henriksen (KD)  

Fredrik Södersten (M) Anibal Roja Jorquera 

(KD)  

 

Swen Stålros (M) Martin Pettersson (SD)   

Henrik Sundström (M) Anders Andersson (SD)  

Gösta Dahlberg (M) Andreas Svensson (SD)  

Jens Borgland (M) Thommy Carlin (SD)  

Camilla Josefsson (M) Stefan Eliasson (SD)  

Elving Andersson (C) Marjut Laine (SD)  

Camilla Johansson (C)  Krzysztof Swiniarski (SD)  

Rolf Jonsson (L) Mattias Forseng (SD)  

Maria Johansson (L) Ann-Charlott Gustafsson 

(UP) 

 

Anna-Lena Heydar (S) Christer Hasslebäck (UP)   



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. Ja-röst Forts. Nej-röst  

Ingemar Samuelsson (S) Merja Henning (UP)  

Margareta Wendel (S) Kenth Johansson (UP)  

Stefan Skoglund (S) Joakim Persson (UP)  

Annelie Högberg (S) Rickard Bergström (UP)  

Kenneth Engelbrektsson 

(S) 

Manal Keryo (UP)  

Catarina Brorsson (S) Kent Andreasson (UP)  

Sonny Persson (S) Torsten Torstensson (-)  

Louise Åsenfors (S)   

Catharina Hernod (S)   

Susanne Börjesson (S)   

Carina Åström (S)   

Tommy Strand (S)   

Marie-Louise Ekberg (S)   

Robert Wendel (S)   

Veronica Vendel (S)   

Lars-Olof Laxrot (V)   

Jaana Järvitalo (V)   

Anya Wrigman (V)   

Ilir Kastrati (V)   

Jarmo Uusitalo (MP)    

Ole Borch (MP)   

Ann-Marie Viblom (MP)   

   

 

Omröstningsresultat 

Med 36 ja-röster, 21 nej-röster och 1 ledamot som avstår konstaterar ordförande att en 

tredjedel av de närvarande ledamöterna har röstat för en återremiss och att ärendet 

därmed ska återremitteras i enlighet med kommunallagens bestämmelse om 

minoritetsåterremisser. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att återremittera ärendet med syfte att koppla ett helhetsgrepp om Rimnersområdets 

utveckling med tillhörande kostnadsbedömningar och prioriteringsordning. 

 

 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 167 

Protokollsanteckning 

Kent Andreasson (UP) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Uddevallapartiet fick beskedet vid byggstart av simhallen att de fotbollsplaner som togs 

bort skulle återkomma till rimnersområdet, var? 

När nu friidrottsklubb inte är trygga i hanteringen och befarar problem ser vi att man 

måste ta dessa tvivel på allvar och bemöta. 

 

Uddevallapartiet är inte emot investeringar tvärtom vi vill se ett helhetsgrepp över 

 området.  Området kan bli ett fantastiskt idrottscentrum. 

Man har ännu inte löst skytteföreningarnas vara eller icke vara på området. 

 

 Uddevallapartiet vill att man tar ett helhetsgrepp över området när det gäller sådana 

 stora investeringar. Det kommer vara det bästa för framtiden. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 168 Dnr KS 2021/00149  

Hyreskontrakt för förskola Hälle 2, enligt samverkansavtal med 
Hemsö fastighets AB, Ljungs-Hälle 1:399, tillägg för 
entreprenadkostnaden  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnation.  

Förskolan Ljungs-Hälle som Uddevalla kommun kommer att hyra är 1520 kvm i två 

plan, och är dimensionerad för 160 barn och 35 vuxna. 

  

Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen.  

I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 

ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd.  

  

Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 

kostnader skall multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 

Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förut bestämd 

hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 

Hyrestrappan och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning för 

hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i tilläggsbeslut till hyreskontraktet, när 

entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 

och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 

  

Hyresperioden är satt från 2023-06-01 - - 2043-05-31, med en förlängning om 5 år, om 

inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. 

  

Totalentreprenaden har upphandlats enligt LOU, det är kommunen som värderat in- 

kommet anbud och upprättar entreprenadkontrakt. Ett anbud har inkommit varpå 

Kommunen har förhandlat om priset då anbudskostnaden var väldigt hög.  

Upphandlingsförfarandet har gjorts i nära samarbete med Hemsö, och i förhandlingen 

med anbudslämnaren har kommunens utgått från Hemsös totalkostnad för projektet. 

Kostnadsökning på 10% gör att hyreskontraktets årskostnad justeras upp. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-08-25 § 206 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-05 

Bilaga 1 Tillägg till hyreskontraktet för Ljungs-Hälle förskola  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna hyreskontraktets justering av årskostnad till 3 602 400 kr. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 168 

 

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

 

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Sverigedemokraterna har av respekt för skattebetalarnas pengar krävt en 

konkurrensutsättning av denna upphandling med syfte att säkerställa marknadens bästa 

pris. Då så inte säkerställts väljer vi att inte medverka i detta beslut. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 169 Dnr KS 2021/00382  

Godkännande av ändringar i aktieägaravtal och bolagsordning 
för Fyrstads Flygplats AB, FFAB 

Sammanfattning 

Fyrstads Flygplats AB har av ägarkommunerna fått uppdraget att göra tillägg i 

aktieägaravtalet gällande krisberedskap. Styrelsen i bolaget har beslutat att samtidigt 

göra en översyn gällande hela dokumentet och, för att uppnå samstämmighet, även 

gällande bolagsordning. Arbetsunderlag och förslag till ändringar har under april månad 

2021 samverkats med ägarkommunernas jurister.  

  

Vid årsstämman den 20 maj 2021 lades slutligt förslag till ändringar fram för 

ägarkommunernas ombud. Stämman beslutade att aktieägaravtalet ska sändas till 

ägarkommunernas beslutande församlingar för godkännande och därefter undertecknas 

vid en extra bolagsstämma under hösten 2021. Vidare beslutades föreslagna ändringar i 

Bolagsordningen under förutsättning att de godkänns av ägarkommunernas beslutande 

församlingar.  

  

Med anledning av dessa beslut har Fyrstads Flygplats AB sänt över aktieägaravtalet och 

bolagsordningen till ägarkommunerna för godkännande. 

 

Jarmo Uusitalo (MP) och Jaana Järvitalo (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-08-25 § 203 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-23. 

Förslag till reviderad bolagsordning för FFAB, med ändringsmarkeringar. 

Förslag till reviderat aktieägaravtal för FFAB med ändringsmarkeringar. 

Följebrev från FFAB. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna föreslagna förändringar i aktieägaravtalet och bolagsordningen. 

  

 

Deltar ej i beslut 
Miljöpartiets och Vänsterpartiets ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

 

Protokollsanteckning 
Jarmo Uusitalo (MP) lämnar följande anteckning till protokollet. 

  

Miljöpartiet vidhåller sin tidigare ståndpunkt att Uddevalla kommun inte ska vara 

delägare i Fyrstads Flygplats. Vi deltar därför inte i dagens beslut. 

 

Vänsterpartiets ledamöter ansluter sig till Jarmo Uusitalos (MP) protokollsanteckning.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 170 Dnr KS 2021/00371  

Förslag på nya vägnamn för bostadsområdet Skarsjövallen  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag till vägnamn för bostadsområdet 

Skarsjövallen i Ljungskile. Detaljplanen för Skarsjövallen antogs av 

Kommunfullmäktige 2021-04-14. Området innehåller cirka 200-270 bostäder. 

Detaljplanen är överklagad. Området är inte tidigare detaljplanelagt och har inga 

vägnamn. Namnberedningen har samrått med berörd hembygdsförening och utifrån 

detta tagit fram ett förslag med vägnamn inom området. De föreslagna vägnamnen inom 

området är Salamandervägen, Pettersborgs väg, Gläntans väg, Småkullarnas väg, 

Skogsbrynsvägen och tillfartsvägen blir en förlängning av den befintliga 

Skafterödsvägen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-08-25 § 201 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-14. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-08 § 292. 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-05-17.  

Karta över planområdet 2021-05-17.  

Karta, Skafterödsvägen överblick 2021-05-17. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att fastställa vägnamnen Salamandervägen, Pettersborgs väg, Gläntans väg, 

Småkullarnas väg, Skogsbrynsvägen inom detaljplan för Tjöstelsröd 1:1, bostadsområde 

vid Skarsjövallen, 

  

att beslutet gäller under förutsättning att detaljplanen får laga kraft, 

  

att fastställa vägnamnet Skafterödsvägen för tillfartsvägen till nya bostadsområdet vid 

Skarsjövallen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 171 Dnr KS 2021/00373  

Revidering av avgifter för upplåtelser för nyttjande av allmän 
plats i Uddevalla kommun, upplåtelseavgift samordning av 
postlådor 

Sammanfattning 

PostNord håller på med en översyn av postutdelningen i Uddevalla kommun. 

Kommunen har fått en förfrågan gällande samordning av postlådor, vilket innebär att 

brevlådor som idag är placerade vid entrén till fastigheterna flyttas till en samlad plats. I 

dagsläget är det två samfälligheter som berörs, Frostgränd och Skridskogatan och 

sannolikheten för att fler förfrågningar inkommer framöver är stor.  

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit på plats för att se ut en lämplig yta. Då det blir 

på ytor som tillhör kommunen och enligt detaljplanen är allmän plats, har nämnden 

godkänt en mall för ett upplåtelseavtal för ett mer permanent nyttjande av allmän plats. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår en symbolisk upplåtelseavgift på 1 000 kr/år. 

Denna avgift läggs senare till i dokumentet Avgifter för upplåtelser för nyttjande av 

allmän plats i Uddevalla kommun och kommer därmed regleras årligen utefter KPI. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-08-25 § 204. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-10. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-09 § 290. 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-05-20. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att upplåtelseavgiften för nyttjande av allmän plats för samordning av postlådor ska 

vara 1000 kronor per år.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 172 Dnr KS 2021/00423  

Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att besluta om nästa års sammanträdestider. 

Kommunledningskontorets förslag bygger på traditionen att sammanträda den andra 

onsdagen i månaden kl. 17:30 med undantag för juli och augusti som fortsatt föreslås 

vara sammanträdesfria. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-08-25 § 205  

Kommunledningens tjänsteskrivelse, 2021-06-29 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att sammanträdena 2022 ska äga rum den 12 januari, 9 februari, 9 mars, 13 april,  

11 maj, 8 juni, 14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december, 

 

att sammanträdena ska börja kl. 17:30 med undantag för den 8 juni som ska börja kl. 

09:00. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 173 Dnr KS 2021/00447  

Avsägelse från Vivian Fräknefjord (MP) angående uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Vivian Fräknefjord (MP) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget 

som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har att behandla avsägelsen 

och att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2021-08-11 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen,  

 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 174 Dnr KS 2021/00470  

Avsägelse från Rolf Jonsson (L) från 2021-08-31 för uppdraget 
som ersättare i kommunstyrelsen  

Sammanfattning 

Rolf Jonsson (L) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdragen som 

ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i personalutskottet. Fyllnadsval till 

personalutskottet kommer behandlas i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Avsägelsen, 2021-08-27 

Yrkanden 

Rolf Jonsson (L) nominerar Maria Johansson (L) till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att välja Maria Johansson (L) till ersättare i kommunstyrelsen till och med 2022.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 175 Dnr KS 2021/00001  

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna 

  

dok 313164 

Protokoll 2021-05-31 extra Bolagsstämma per capsulam Uddevalla Vatten AB 

Protokoll 2021-06-03, nr 3. Styrelsemöte Uddevalla Vatten AB 

  

dok 313193 

Protokoll 2021-06-03 nr 3. Styrelsemöte Västvatten AB 

  

Rapport från socialnämnden om ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 

SoL samt LSS, period 1  

  

2021/57 

Förslagsställaren Farouk Abo Khamis tycker att kommunen ska bygga en större 

boxningshall så det blir plats för mer människor. Det kommer enligt förslagsställaren 

fler nya ungdomar till träningarna men de kommer inte tillbaka eftersom den (sannolikt 

nuvarande hall) är för liten. Kultur- och fritidsnämnden, med förvaltning, är just nu 

delaktiga i det långsiktiga stadsutvecklingsprojektet ”Rimnersområdet som ett samlat 

sport- och idrottscentrum”. Medborgarförslaget om en större boxningshall i centrum 

beaktas i processen. Kultur och fritidsnämnden anser medborgarförslaget om större 

boxningshall i centrum besvarat 

 2021/55 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen om att skapa en discgolfbana. 

Förslagsställaren föreslår platser såsom runt Fridhem, Sanders dalar, ovanför 

Sandersdalsskolan och Kasen. Sporten växer enligt förslagsställaren och discgolfbana i 

Uddevalla saknas. Förvaltningen har som en omedelbar åtgärd, samt inom ram inköpt 

två korgar samt placerat ut dessa på Bodele i syfte att utprova plats och åstadkomma 

positiv skillnad med tilldelade medel. Vidare har förvaltningen påbörjat en dialog med 

en av förslagsställarna som visat ett intresse av att bidra med kompetens och 

engagemang. Kultur och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget om en 

discgolfbana i Uddevalla med hänvisning till projektet med utplacerade korgar på 

Bodele. 

2021/237 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen om att skapa en discgolfbana. Kultur 

och fritid har mottagit ett antal ytterligare medborgarförslag om att skapa en 

discgolfbana, platser för detta som föreslås är bland annat vid Fridhem, Sanders dalar, 

Gustafsberg eller I17-området, alternativt Bjursjöområdet eller i en skog. Förvaltningen 

har som en omedelbar åtgärd, samt inom ram inköpt två korgar samt placerat ut dessa på 

Bodele i syfte att utprova plats och åstadkomma positiv skillnad med tilldelade medel.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 175 

Kultur och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget om en discgolfbana i Uddevalla 

med hänvisning till projektet med utplacerade korgar på Bodele. 

2021/78 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen om att skapa en 18-håls discgolfbana 

mellan Skogslyckan och Kurveröd (i Sanders dalar). Kultur och fritid har mottagit ett 

antal ytterligare medborgarförslag om att skapa en discgolfbana, platser för detta som 

föreslås är bland annat vid Fridhem, Gustafsberg eller I17-området, alternativt 

Bjursjöområdet eller i en skog. Förvaltningen har som en omedelbar åtgärd, samt inom 

ram inköpt två korgar samt placerat ut dessa på Bodele i syfte att utprova plats och 

åstadkomma positiv skillnad med tilldelade medel.Kultur och fritidsnämnden bifaller 

medborgarförslaget om en discgolfbana i Uddevalla med hänvisning till projektet med 

utplacerade korgar på Bodele. 

2021/87 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen om att skapa en discgolfbana. 

Förslagsställaren föreslår platser såsom vid Gustafsberg eller I17-området, alternativt 

Bjursjöområdet eller i en skog. Förvaltningen har som en omedelbar åtgärd, samt inom 

ram inköpt två korgar samt placerat ut dessa på Bodele i syfte att utprova plats och 

åstadkomma positiv skillnad med tilldelade medel. Kultur och fritidsnämnden bifaller 

medborgarförslaget om en discgolfbana i Uddevalla med hänvisning till projektet med 

utplacerade korgar på Bodele. 

 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning protokoll 2021-05-25 

2020/782  

Ett medborgarförslag om att belysa Sörkälleparken har inkommit. Medborgarförslaget 

stämmer överens med samhällsbyggnadsförvaltningens planer om att uppgradera 

belysningen på gångvägen som går genom parken samt att installera en ny belysning 

runt fontänen. Åtgärden är budgeterad och kommer att genomföras under 

nästkommande år. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla medborgaförslaget.  

2021/157  

Ett medborgarförslag om ställplats för husbilar har kommit in från Ulrika 

Kristoffersson. Ställplatsen bör ha ett centralt läge och ha möjlighet till dusch/wc samt 

tömning av vatten och toa med mera. Förslagsställaren föreslår Skeppsviken. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen håller på med en utredning om alternativa ställplatser 

för campingfordon där bland annat Skeppsviken ingår som område. Skeppsviken har 

även tidigare varit uppe i en studie där det framkom att en detaljplaneändring måste 

utföras för ändamålet samt att vatten och avlopp måste dras från en förbindelsepunkt på 

andra sidan vägen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget 

besvarat.  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 175 

2019/841  

Ulf Larsson föreslår i sitt medborgarförslag att använda LED-ljus som gatubelysning 

samt att reducera höjden på gatustolparna i syftet att spara energi och öka 

trafiksäkerheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen bevakar nyheter om ny teknik på 

området. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att implementerande av smart 

belysning inte skulle ge någon större samhällsvinst i jämförelsen med de höga 

investeringskostnaderna. Däremot har förvaltningen planer på att successivt byta ut 

högnatriumlampor till LED på kommunens vägar och gator. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgaförslaget besvarat. 

 2020/516  

Magnus Jacobsson m.fl. föreslår i ett medborgarförslag att Fjällvägen, mellan södra och 

norra korsningen med Boxhultsvägen, ska förses med fler farthinder och/eller att två av 

avsmalningarna får en ny utformning så att hastigheten sänks. Åtgärden får inte 

innebära risk för vibrationer och stötande ljud i vägbanan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det i dagsläget inte finns tillräckliga 

skäl till att anlägga fler fartdämpande åtgärder på sträckan eller att bygga om de två 

avsmalningarna som saknar upphöjning. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att avslå medborgarförslaget.  

2021/177  

Det har inkommit ett medborgarförslag (ungdomsförslag) från en gymnasieelev om att 

Uddevalla kommun borde ge matkort till alla kommunens ungdomar som har 

distansundervisning för att de ska få tillbaka den trygghet som skolmaten ger till många 

skolungdomar. Matkortet skulle kunna användas i någon av kommunens restauranger 

vilket även skulle gynna dem så de kan fortsätta att driva sin verksamhet. 

Ungdomsfullmäktige har 2021-03-23 § 14 valt att stödja förslaget. Barn och 

utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att ge ut matkort till 

gymnasieelever som har distansundervisning. 

  

2021/326 

Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare, Vivian Fräknefjord, i Miljöpartiet efter Stig 

Marklund 

  

313473 

Beslut från barn och utbildningsnämndens om att  sammanträden inte längre är 

offentliga, de är stängda från och med 2021-08-17. 

  

313501 

Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 21-06-07  Budget 2022 för 

Västra Götalandsregionen 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 175 

2021/160  

Madelen Heino Tavemark har skickat in ett medborgarförslag till kommunen om utökat 

utbud för 25-års jubilarer. Förslagsställaren föreslår att kommunen ska erbjuda de 

jubilarer som varit anställda i 25 år en rekvisition på en summa. Uddevalla kommun har 

sedan 2018-02-01 avtal med leverantörer för val av 25-årsgåva. Nuvarande avtal löper 

ut 2021-08-31. Medarbetarna som uppnått 25 års anställning har tidigare kunnat välja 

olika alternativ varav ett alternativ har varit resa men p g a pandemin har det resebolag 

kommunen upphandlat med gått i konkurs. Eftersom avtalet för 25-årsgåva snart löper 

ut har kommunen påbörjat ny upphandling. Kommunstyrelsen beslutar att anse 

medborgarförslaget besvarat med hänvisning till pågående arbete. 

  

2020/799 

Skredsviks samhällsförening, genom Leif Kristiansson, har inkommit med 

medborgarförslag om gatubelysning i Skredsvik. Av förslaget framgår att 

samhällsföreningen står kostnaden för underhåll och drift av 28 gatlyktor i Skredsvik. 

Belysningen förbrukar cirka 10 000 kwh per år. Förslagsställaren framför att kommunen 

borde bidra till driftkostnaderna.  

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret att utreda vilka 

ställen i vår kommun där man på ideell basis driver vägbelysning längs det statliga 

vägnätet samt förslag till principer för kommunala bidrag till den verksamheten, samt  

att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

  

2021/72 
Medborgaren önskar att Uddevalla kommun initierar en uppdatering för södra delen av 

detaljplan FO3, med syfte att medge utökade byggrätter. Medborgaren önskar vidare att 

kommunen redan innan en ny uppdaterad detaljplan, för berört område, vinner laga kraft 

medger större byggrätter än vad som idag är tillåtet enligt gällande plan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att kommunen avser att uppdatera södra delen av 

detaljplan FO3, att kommunen inte har några möjligheter att tillgodose önskemålet att 

tillämpa ett interims-förfarande innan nämnd detaljplan vinner laga kraft, samt  

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
  

2020/421 

Ett medborgarförslag om hjärtstartare gör allmänheten vid Forshällaskolan har 

inkommit. Förslaget motiveras av att det tar lång tid för ambulans att hinna fram till 

området och att det skulle öka säkerheten för elever och personal. 

Kommunstyrelsen beslutade att avslå medborgarförslaget, 

att uppdra åt kommunledningskontoret att göra en utvärdering/kartläggning av 

förekomsten av hjärtstartare i Uddevalla kommun och tillgängligheten under dygnets 

alla timmar 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 175 

2021/103 

Prövning enligt kommunallagen 6 kap 9 § om verksamheten i de kommunala bolagen år 

2020 varit förenlig med kommunala ändamål och befogenheter. 

  

Kommunstyrelsen beslutade att den verksamhet som bedrivits i Uddevalla Utvecklings 

AB, Uddevalla Turism AB, Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla Hamnterminal AB, 

Uddevalla Energi AB (inklusive dess dotterbolag), Uddevalla Vatten AB, Västvatten 

AB, Fyrstads flygplats AB, Regionteater Väst AB, Mediapoolen Västra Götaland AB 

samt Kommunassurans Syd försäkrings AB under år 2020 bedöms ha varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna, att särskilt följa utvecklingen av verksamheten i Uddevalla 

Omnibus AB:s dotterbolag Lysekils Busstrafik AB, 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 176 Dnr KS 2021/00473  

Medborgarförslag om 10-årigt arrendeavtal för Ljungskile 
Segelsällskap, LjSS  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 177 Dnr KS 2021/00472  

Medborgarförslag från Osama Almasoud om vägskydd 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 178 Dnr KS 2021/00469  

Medborgarförslag om att göra rent statyn av Karl X Gustav på 
torget 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 179 Dnr KS 2021/00456  

Medborgarförslag om att göra spannmåls-silon till en 
slottsliknande siluett 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 180 Dnr KS 2021/00455  

Medborgarförslag från Smilla Dijkhuizen om trafiksäkerheten 
på Fritiof Nansens väg 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 181 Dnr KS 2021/00443  

Medborgarförslag från Agne Olausson om att återkalla beslut 
om eget avlopp som inte uppfyller tillämpningskrav enligt EU 
direktiv WFD 2000/60/EC 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 182 Dnr KS 2021/00442  

Medborgarförslag om seniorbiljett lokaltrafik 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 183 Dnr KS 2021/00441  

Medborgarförslag från Mathias Carlsson om en Pumptrack för 
cykel och skateboard. 

Sammanfattning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 184 Dnr KS 2021/00437  

Medborgarförslag från Josephine Malm om att rusta upp samt 
bygga ut lekplatsen på Bodele 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 185 Dnr KS 2021/00435  

Medborgarförslag från Anette Simonsson om att sätta upp en 
soffa på Lelången vid hundrastgården 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 186 Dnr KS 2021/00434  

Medborgarförslag från Solveig Magnusson om att sätta upp en 
till bänk samt bord på Skansberget 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 187 Dnr KS 2021/00429  

Medborgarförslag från Fredrik Sikström om bredband på 
Lindåsvägen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 188 Dnr KS 2021/00387  

Medborgarförslag från Hanna Russberg om lokal till Djurens 
Vänner  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 189 Dnr KS 2021/00372  

Medborgarförslag från Eva Johansson och Marie Johansson 
om att hjälpa Djurens Vänner med lokal för katthem 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 190 Dnr KS 2021/00476  

Medborgarförslag från Dan Person om att bygga om 
Fridhemshallen till ridarena 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 191 Dnr KS 2021/00477  

Motion från Karin Johansson (KD) om utredning av möjligheten 
att samla stiftelsernas kapital under gemensam 
förvaltningsadministration  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 192 Dnr KS 2021/00478  

Medborgarförslag från Lars Kristiansson om att sätta upp 
gatljus på cykelväg från Gustafsberg till Sundstrand 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 193 Dnr KS 2021/00483  

Medborgarförslag från Levi Karlsson om att bygga bussväg 
mellan Kuröd och Lillesjö 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till 

samhällsbyggnadsnämnden.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 194 Dnr KS 2021/00487  

Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) om 
upprustning och utveckling av strandpromenaden i Ljungskile 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 195 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 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 196 Dnr KS 2021/00490  

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer 
Hasslebäck (UP) om utökade resurser för hamnens flytt till 
Fröland 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 197 Dnr KS 2021/00479  

Avsägelse från Fredrik Södersten (M) för uppdraget som 
ersättare i socialnämnden 

Sammanfattning 

Fredrik Södersten (M) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget 

som ersättare i socialnämnden. Kommunfullmäktige har att behandla avsägelsen och 

förrätta fyllnadsval. 

 

Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2021-09-02 

Yrkanden 

Gösta Dahlberg (M) nominerar Martin Hollertz (M) till ny ersättare. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet, 

 

att godkänna avsägelsen, 

 

att välja Martin Hollertz (M) till ersättare i socialnämnden till och med 2022. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 198 Dnr KS 2021/00481  

Avsägelse från Martin Hollertz (M) för uppdraget som ledamot i 
socialnämnden 

Sammanfattning 

Martin Hollertz (M) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som 

ledamot i socialnämnden. Kommunfullmäktige har att behandla avsägelsen och förrätta 

fyllnadsval. 

 

Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2021-09-04 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet, 

 

att godkänna avsägelsen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 199 Dnr KS 2021/00482  

Avsägelse från Camilla Josefsson (M) för uppdraget som 1:e 
vice ordförande i socialnämnden 

Sammanfattning 

Camilla Josefsson (M) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget 

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

avsägelsen och förrätta fyllnadsval. 

 

Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2021-09-05 

Yrkanden 

Gösta Dahlberg (M) nominerar Henrik Sundström (M) till ny ledamot i socialnämnden 

tillika 1:e vice ordförande samt informerar om att Camilla Josefsson (M) behåller sin 

plats som ordinarie ledamot i socialnämnden. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet, 

 

att godkänna avsägelsen avseende uppdraget 1:e vice ordförande i socialnämnden samt 

 

att välja Henrik Sundström (M) till 1:e vice ordförande i socialnämnden till och med 

2022.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 200 Dnr KS 2021/00488  

Avsägelse från Henrik Sundström (M) för uppdraget som 
ledamot i samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 

Henrik Sundström (M) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget 

som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige har att behandla 

avsägelsen och förrätta fyllnadsval. 

 

Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet.  

 

Gösta Dahlberg (M) informerar om att Moderaterna avser att återkomma med en 

nominering av ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden vid ett senare tillfälle. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2021-09-06 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet, 

 

att godkänna avsägelsen. 
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