
  
Utses att justera Martin Pettersson, Kerstin Joelsson-Wallsby 
Justeringens plats och tid Stadshuset, 2020-07-03 kl. 09:00 Paragrafer §§ 159-170  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Sebastian Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Elving Andersson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Martin Pettersson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Kerstin Joelsson-Wallsby 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunfullmäktige 2020-07-01 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2020-07-03 
Anslaget tas ner 2020-07-25 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01  
 

 
Sammanträde Kommunfullmäktige, extra sammanträde 
Plats och tid Hotell Bohusgården, Nordens väg, kl.17:30-19:40 med ajournering kl. 

19:35-19:50 
  
Ledamöter Mikael Staxäng (M) 

Roger Ekeroos (M) 

Niklas Moe (M) 

Gösta Dahlberg (M) 

Jens Borgland (M) 

Camilla Josefsson (M) 

Elving Andersson (C), Ordförande 

Camilla Johansson (C) 

Torsten Torstensson (C) 

Rolf Jonsson (L) till och med § 166 

Maria Johansson (L) 

Claes Dahlgren (L) 

Christina Nilsson (KD), 1:e vice ordförande 

David Sahlsten (KD) 

Karin Johansson (KD) 

Anna-Lena Heydar (S) 

Ingemar Samuelsson (S) 

Paula Berger (S) 

Stefan Skoglund (S) 

Annelie Högberg (S) 

Louise Åsenfors (S), 2:e vice ordförande 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Susanne Grönvall (S) 

Susanne Börjesson (S) 

Robert Wendel (S) 

Tommy Strand (S) 

Veronica Vendel (S) 

David Höglund Velasquez (V) 

Jaana Järvitalo (V) 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

Ilir Kastrati (V) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Karna Thomasdotter (MP) 

Lars Eide Andersson (MP) 

Martin Pettersson (SD) 

Rolf Carlson (SD) 

Rose-Marie Antonsson (SD) 

Stefan Eliasson (SD) 

Krzysztof Swiniarski (SD) 

John Alexandersson (SD) 

Mattias Forseng (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

Christer Hasslebäck (UP) 

Merja Henning (UP) 

Bjarne Rehnberg (UP) 

Caroline Henriksson (UP) 

Kent Andreasson (UP) 

Lars Olsson (UP) 

Jerker Lundin (KD) 

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

Henrik Sundström (M) för Ingela Ruthner (M) § 159-166 

David Bertilsson (M) för Johanna Ramneskär (M) 

Marie Pettersson (C) för Stig Olsson (C) 

Monica Bang Lindberg (L) för Roger Johansson (L) 

Catharina Hernod (S) för Kenneth Engelbrektsson (L) 

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

Margareta Wendel (S) för Sonny Persson (S) 

Anna-Karin Palm (S) Carina Åström (S) 

Per-Arne Andersson (S) för Marie-Louise Ekberg (S) 

Teodor Winter (SD) för Thommy Karlin (SD) 

Andreas Svensson (SD) för Marjut Laine (SD) 

Manal Keryo (UP) för Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

Richard Bergström (UP) för Majvor Abdon (UP) 

   
Ersättare Anibal Rojas Jourquera (KD) 

Maria Nilsson (S) 

Anya Wrigman (V) 

Ole Borch (MP) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Anders Andersson (SD) 

Dorota Hjoberg Carlsson (SD) 

 
Övriga Christian Persson (S), kommunrevisionens ordförande 

Peter Larsson, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 159 Dnr KS 2020/00441  

Avsägelse från Mikael Bjuhr (C) gällande uppdraget i 
socialnämnden  

Sammanfattning 

Mikael Bjuhr (C) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdragen som 

ledamot i socialnämnden samt dess arbetsutskott. Avsägelsen avseende uppdraget i 

arbetsutskottet hanteras av socialnämnden. 

Val till socialnämnden förrättas under ärende nr. 8 på dagens föredragningslista. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2020-06-17 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja avsägelsen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 160 Dnr KS 2020/00443  

Avsägelse från Stig Olsson (C) gällande uppdraget i 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 

Stig Olsson (C) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som 

ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Val till samhällsbyggnadsnämnden förrättas i ärende nr. 8 på dagens föredragningslista. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2020-06-18 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja avsägelsen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 161 Dnr KS 2020/00442  

Avsägelse från Torsten Torstensson (C) gällande uppdraget i 
kultur och fritidsnämnden  

Sammanfattning 

Torsten Torstensson (C) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdragen 

som ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt uppdraget som representant i 

referensgruppen för utredning om föreningsbidrag. Referensgruppen har fastställts av 

kultur- och fritidsnämnden och hänskjuts därför dit för hantering. 

 

Val till kultur- och fritidsnämnden hanteras i ärende nr. 8 på dagens föredragningslista. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja avsägelsen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 162 Dnr KS 2020/00436  

Återkallande av uppdrag för förtroendevalda i nämnder, 
kommunstyrelse samt uppdrag som kommunalråd 

Sammanfattning 

Sedan mandatperiodens inledning har majoriteten i fullmäktige och nämnder och 

styrelse bestått av partierna (UP), (MP) (M), (C) (KD) och (L) som tillsammans samlat 

32 mandat. 

  

Partierna (S), (M), (C) och (L) har meddelat att dessa tillsammans bildat en ny majoritet 

i kommunfullmäktige som samlar 33 mandat. Majoritetens sammansättning i 

kommunfullmäktige speglar därför inte längre majoriteten i nämnder och styrelse och 

det gör inte heller kommunalrådens partitillhörighet. Nya val behöver därför förrättas. 

  
För att kommunfullmäktige ska kunna förrätta nya val till nämnder och kommunstyrelsen 

samt kommunalråd måste uppdragen för de förtroendevalda som tidigare valts för 

mandatperioden återkallas. Kommunallagen (KL 4 kap 10 §§) anger förutsättningarna för 

när kommunfullmäktige kan återkalla samtliga förtroendeuppdragen i nämnderna: 

Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd eller för 

samtliga förtroendevalda som anges i 2 § första stycket 

1. när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i 

fullmäktige, eller  

2.  vid förändringar i nämndorganisationen.  

Förtroendeuppdragen upphör att gälla när val av nya ledamöter och ersättare har hållits 

eller när en ny nämndorganisation träder i kraft.  

Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD), Caroline Henriksson (UP), David 

Höglund Velasquez (V), Jarmo Uusitalo (MP), David Sahlsten (KD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-06-24 § 213 

Oppositionsrådets skrivelse 2020-06-18. 

Programförklaring från nya majoriteten 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

David Sahlsten (KD) och Caroline Henriksson (UP): Avslag på kommunstyrelsens 

förslag. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Ingemar Samuelssons (S) yrkande mot David 

Sahlstens (KD) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla Ingemar 

Samuelssons (S) yrkande. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 162 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att konstatera att nya majoritetsförhållanden har uppkommit i kommunfullmäktige, 

 

att återkalla uppdragen för samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, barn- 

och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, 

krisledningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och valnämnden, 

 

att återkalla uppdragen som kommunalråd, respektive oppositionsråd avseende Christer 

Hasslebäck (UP), Jarmo Uusitalo (MP) och Ingemar Samuelsson (S), 

 

att uppdragen upphör att gälla när val av nya ledamöter, ersättare och kommunal-, 

respektive oppositionsråd hållits.    

 

Deltar ej 

Miljöpartiets och Vänsterpartiets ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

 

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet avseende beslutssatserna 

2–4. 

 

Reservation 

Uddevallapartiets och Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkanden. 

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar å Sverigedemokraternas vägnar följande anteckning till 

protokollet. 

 

Sverigedemokraterna har valt att avstå med hänvisning till det tvivelaktiga rättsläget. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 163 Dnr KS 2020/00438  

Återkallande av uppdrag i kommunala aktiebolag och stiftelser 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige utser ledamöter och suppleanter i ett antal aktiebolag, vilket 

regleras i respektive bolagsordning. Enligt aktiebolagslagen 8 kap 14 § som anger att ett 

uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om styrelseledamoten eller den som har 

utsett honom eller henne anmäler att uppdraget skall upphöra. ändringar i styrelsens 

sammansättning har verkan från den tidpunkt då anmälan om ändringen kom in till 

Bolagsverket eller från den senare tidpunkt som anges i det beslut som anmälan grundar 

sig på. 

  

Partierna (S), (M), (C) och (L) har meddelat att dessa tillsammans bildat en ny majoritet 

i kommunfullmäktige. Majoritetens sammansättning i kommunfullmäktige speglar inte 

längre representationen i de bolagsstyrelser och stiftelser som kommunfullmäktige utser 

helt eller delvis. Nya val behöver därför förrättas, varför nuvarande ledamöter och 

suppleanter behöver entledigas. 

 

Martin Pettersson (SD), Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) och Caroline 

Henriksson (UP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-06-24 § 215 

Oppositionsrådets skrivelse 2020-06-18. 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Caroline Henriksson (UP) och David Sahlsten (KD): Avslag på kommunstyrelsens 

förslag. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Ingemar Samuelssons (S) yrkande mot David 

Sahlstens (KD) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla Ingemar 

Samuelssons (S) yrkande. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att entlediga samtliga ledamöter och suppleanter som kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun utsett i följande bolag och stiftelser: 

  

Uddevalla Energi AB 

Uddevalla Energi Elnät AB 

Uddevalla Energi Värme AB 

Uddevalla Kraft AB  

Bohus Gas AB 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 163 

 

Uddevalla Vatten AB 

Västvatten AB 

Uddevalla Omnibus AB 

Uddevalla Turism AB 

Uddevalla Hamnterminal AB 

Swanfalk Shipping AB 

Uddevalla Utvecklings AB 

Mediapoolen Väst AB 

Regionteater Väst AB 

Fyrstads Flygplats AB 

Stiftelsen Uddevallahem 

Stiftelsen Ljungskilehem 

Stiftelsen Barnens Dag 

 

Deltar ej 

Miljöpartiets, Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter avstår från att delta i 

beslutet. 

 

Reservation 

Uddevallapartiets och Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkanden. 

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar å Sverigedemokraternas vägnar följande anteckning till 

protokollet. 

 

Sverigedemokraterna har valt att avstå med hänvisning till det tvivelaktiga rättsläget. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 164 Dnr KS 2020/00437  

Ändring av reglemente för och kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden, minskning av antal 
förtroendevalda  

Sammanfattning 

Den nya majoriteten bestående av partierna (S), (M), (C) och (L) föreslår 

kommunfullmäktige att minska antalet ersättare i nedan uppräknade nämnder och 

kommunstyrelsen. Majoriteten föreslår också att antalet ledamöter minskas i 

kommunstyrelsens jävsutskott. Förslagen kräver revidering av berörda nämnders 

reglementen: 

1. Jävsutskottet: minskning av antal ledamöter från sju till fem, 

2. Kommunstyrelsen: minskning av antal ersättare från tio till åtta, 

3. Barn och utbildningsnämnden: minskning av antal ersättare från nio till sju, 

4. Kultur och fritidsnämnden: minskning av antal ersättare från åtta till sex, 

5. Samhällsbyggnadsnämnden: minskning av antal ersättare från nio till sju. 

  

Beslutet föreslås gälla från och med 2020-08-01. 

 

Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD), Jarmo Uusitalo (MP), Christer 

Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V), Mikael Staxäng (M) och Stefan 

Skoglund (S) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-06-24 § 214 

Oppositionsrådets skrivelse 2020-06-18. 

Yrkanden 

David Sahlsten (KD): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 

 

Ingemar Samuelsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringar. 

Barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden ska ha 8 

ersättare samt att ändringarna ska träda i kraft den 3 juli 2020. 

 

Mikael Staxäng (M) och Stefan Skoglund (S): Bifall till Ingemar Samuelssons (S) 

yrkande. 

 

Martin Pettersson (SD) och Christer Hasslebäck (UP):  Bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Ingemar Samuelssons (S) ändringsyrkande, Martin 

Petterssons (SD) m.fl. bifallsyrkande och David Sahlstens (KD) avslagsyrkande och 

finner kommunfullmäktige bifalla Ingemar Samuelssons (S) ändringsyrkande. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 164 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att revidera reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder så att nedan 

avsnitt/paragrafer ges där angiven lydelse: 

  

Reglemente för kommunstyrelsen 

  

Organisation 

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 8 ersättare.  

  

§ 12 Utskott  

Under kommunstyrelsen ska finnas ett utskott med syfte att, på delegation från 

kommunstyrelsen, handlägga bl.a. ärenden som samhällsbyggnadsnämnden enligt 

kommunallagen 6 kap. 7 § är förhindrad att handlägga.  

  

Utskottet ska bestå av fem ledamöter och inga ersättare. 

  

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden  

  

Organisation  

Barn och utbildningsnämnden består av 13 ledamöter samt 8 ersättare. 

  

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden  

  

Organisation 

Kultur och fritidsnämnden består av 11 ledamöter och 6 ersättare. 

  

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden  

  

Organisation 

Samhällsbyggnadsnämnden består av 13 ledamöter och 8 ersättare 

  

Reglemente för socialnämnden 

 

Organisation 

Socialnämnden består av 13 ledamöter och 8 ersättare. 

 

att beslutet ska gälla från och med 2020-07-03. 

 

Deltar ej 

Vänsterpartiets ledamöter avstår från att delta i beslutet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 164 

Reservation 

Sverigedemokraternas, Uddevallapartiets och Kristdemokraternas ledamöter reserverar 

sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 165 Dnr KS 2020/00433  

Val av ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder samt 
kommunfullmäktiges övriga val för perioden 2020-2022 i vissa 
fall delar av perioden på grund av ny majoritet 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges valberedning har föreslagit att utse ledamöter och ersättare i 

styrelser, nämnder med mera enligt valhandling 2020-07-01. 

 

David Sahlsten (KD), Paula Berger (S), Jarmo Uusitalo (MP) och Rolf Carlson (SD) 

yttrar sig i ärendet. 

  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll, 2020-06-30 § 8 

Valhandling, 2020-07-01 

Yrkanden 

Paula Berger (S) kompletterar valberedningens valhandling och nominerar Stefan 

Skoglund (S) till ledamot krisledningsnämnden. 

 

Jarmo Uusitalo (MP) meddelar att den valtekniskt samverkande oppositionen (MP, V, 

KD och UP) kommer återkomma med nomineringar till uppdragen som ersättare i 

kultur- och fritidsnämnden och ledamot i valnämnden på nästkommande sammanträde. 

 

Rolf Carlson (SD): Ändring av valberedningens förslag enligt följande. Martin 

Pettersson (SD) nomineras till oppositionsråd och kommunstyrelsens 2:e vice 

ordförande. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag med Paula Bergers (S) 

kompletterande nominering undantaget uppdragen som oppositionsråd och 2:e vice 

ordförande i kommunstyrelsen och finner kommunfullmäktige bifalla detta. 

 

Ordförande ställer därefter proposition på valberedningens förslag till oppositionsråd 

och 2:e vice ordförande mot Rolf Carlsons (SD) nominering och finner 

kommunfullmäktige besluta att bifalla valberedningens förslag. 

 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att utse ledamöter och ersättare i styrelser, nämnder med mera till och med 2022-12-31 

enligt föreliggande valhandling och ovan nämnd komplettering. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 166 Dnr KS 2020/00435  

Bestämmande av ordning för ersättares inkallande till 
tjänstgöring i styrelser och nämnder m.m. för mandatperioden 
2020-2022 på grund av ny majoritet 

Sammanfattning 

Vid förfall för ordinarie ledamot skall i tillämpliga delar i dennes ställe: 

i första hand inträda ersättare vald för samma politiska parti som ledamoten.    

  
  
vid förfall för ordinarie ledamot tillhörande Moderata Samlingspartiet skall 

i andra hand inträda ersättare för Arbetarpartiet Socialdemokraterna 

i tredje hand inträda ersättare för Centerpartiet 

i fjärde hand inträda ersättare för Liberalerna 

i femte hand inträda ersättare i den ordning de intagits i valprotokollet.  

  

  

vid förfall för ordinarie ledamot tillhörande Centerpartiet skall 

i andra hand inträda ersättare för Liberalerna  

i tredje hand inträda ersättare för Moderaterna 

i fjärde hand inträda ersättare för Arbetarpartiet Socialdemokraterna 

i femte hand inträda ersättare i den ordning de intagits i valprotokollet.  

  

  

vid förfall för ordinarie ledamot tillhörande Liberalerna skall 

i andra hand inträda ersättare för Moderaterna 

i tredje hand inträda ersättare för Arbetarpartiet Socialdemokraterna 

i fjärde hand inträda ersättare för Centerpartiet 

i femte hand inträda ersättare i den ordning de intagits i valprotokollet.   

  

  

vid förfall för ordinarie ledamot tillhörande Kristdemokraterna skall 

i andra hand inträda ersättare för Uddevallapartiet  

i tredje hand inträda ersättare för Miljöpartiet de gröna 

i fjärde hand inträda ersättare i den ordning de intagits i valprotokollet.    

  

  

vid förfall för ordinarie ledamot tillhörande Arbetarpartiet Socialdemokraterna skall 

i andra hand inträda ersättare för Centerpartiet 

i tredje hand inträda ersättare för Liberalerna  

i fjärde hand inträda ersättare för Moderaterna 

i femte hand inträda ersättare i den ordning de intagits i valprotokollet. 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 166 

  

vid förfall för ordinarie ledamot tillhörande Vänsterpartiet skall 

i andra hand inträda ersättare för Miljöpartiet de gröna 

i tredje hand inträda ersättare för Arbetarpartiet Socialdemokraterna 

i fjärde hand inträda ersättare för Liberalerna 

i femte hand inträda ersättare för Moderaterna 

i sjätte hand inträda ersättare för Centerpartiet 

i sjunde hand inträda ersättare för Kristdemokraterna 

i åttonde hand inträda ersättare för Uddevallapartiet 

i nionde hand inträda ersättare för Sverigedemokraterna. 

  

   

vid förfall för ordinarie ledamot tillhörande Miljöpartiet de gröna skall 

i andra hand inträda ersättare för Vänsterpartiet 

i tredje hand inträda ersättare för Uddevallapartiet 

i fjärde hand inträda ersättare för Kristdemokraterna 

i femte hand inträda ersättare för Arbetarpartiet Socialdemokraterna 

i sjätte hand inträda ersättare för Centerpartiet 

i sjunde hand inträda ersättare för Liberalerna 

i åttonde hand inträda ersättare för Moderaterna 

i nionde hand inträda ersättare för Sverigedemokraterna.  

  

  

vid förfall för ordinarie ledamot tillhörande Sverigedemokraterna skall 

i andra hand inträda ersättare för Moderaterna 

i tredje hand inträda ersättare för Kristdemokraterna 

i fjärde hand inträda ersättare för Uddevallapartiet  

i femte hand inträda ersättare den ordning de intagits i valprotokollet.  

  

  

vid förfall för ordinarie ledamot tillhörande Uddevallapartiet skall 

i andra hand inträda ersättare för Kristdemokraterna 

i tredje hand inträda ersättare för Miljöpartiet de gröna 

i fjärde hand inträda ersättare för Centerpartiet 

i femte hand inträda ersättare för Arbetarpartiet Socialdemokraterna 

i sjätte hand inträda ersättare för Vänsterpartiet 

i sjunde hand inträda ersättare för Sverigedemokraterna 

i åttonde hand inträda ersättare för Liberalerna 

i nionde hand inträda ersättare för Moderaterna. 

  

  

Länsstyrelsens protokoll från slutlig rösträkning och mandatfördelning är i följande 

ordning: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Arbetarpartiet 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna, 

Uddevallapartiet.   

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 166 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att fastställa ovan nämnda inkallelseordning för ersättare i styrelser, nämnder m.m. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 167 Dnr KS 2020/00287  

Tillväxtstrategi för Uddevalla Omnibus AB, förvärv av Lysekils 
Busstrafik AB, svar på återremiss  

Sammanfattning 

Styrelsen hos Uddevalla Omnibus AB har under föregående räkenskapsår (2019) inlett 

arbetet med en total översyn av bolaget strategier och mål.  

De målområden som styrelsen har prioriterat är så som (arbets-) miljö, tillväxt, 

effektivitet och kvalitet. Samtliga delområden med det gemensamma övergripande 

målet ”uthållig lönsamhet”. 

Geografisk expansion, genom förvärv, vilket ger tillgång till flera depåer och fordon 

ryms väl inom styrelsens ambitioner och strategi. Flertal fordon inbegriper faktorer som 

ökade intäkter med också ökat antal kostnadsbärare som bidrar till bolaget 

gemensamma kostnader. 

I bolagsordningen för Uddevalla Omnibus AB, fastställd den 10 september 2014 §146, 

ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning 

innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell eller annars av större vikt fattas. 

  

Uddevalla Omnibus har efter kommunfullmäktiges begäran inkommit med en fördjupad 

riskanalys. Analysen beskriver vad ett förvärv av Lysekils Busstrafik AB tillför 

Uddevalla Omnibus AB i form av förbättrad riskspridning, förstärkt konkurrenskraft, 

förädlade synergieffekter och ökad flexibilitet. Därutöver beskrivs due diligence-

processen och marknadstendenser för kollektivtrafik. 

 

Martin Pettersson (SD), Marie Pettersson (C), Tommy Strand (S), David Sahlsten (KD), 

Christer Hasslebäck (UP), Monica Bang Lindberg (L), Niklas Moe (M) och David 

Höglund Velasquez (V) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-10 § 152 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-06-02 § 179 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-29  

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-13 § 125 

Uddevalla omnibus AB:s styrelsemötesprotokoll nr 2 2020  

Uddevalla Omnibus AB:s Riskanalys  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-22  

Uddevalla Utvecklings AB:s styrelsemötesprotokoll 2020-04-28 

Uddevalla Omnibus skrivelse gällande tillväxtstrategi  

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-13 § 125  

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 167 

 

Marie Pettersson (C): Avslag på kommunstyrelsens förslag samt följande yrkande: 

Att kommunstyrelsen ska uppdras att ta fram en strategi för försäljning av Uddevalla 

Omnibus AB. 

 

David Höglund Velasquez (V), Bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag till 

Marie Petterssons (C) yrkande. 

 

Christer Hasslebäck (UP) och Tommy Strand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

David Sahlsten (KD), Niklas Moe (M) och Monica Bang Lindberg (L): Avslag på 

kommunstyrelsens förslag samt bifall till Marie Petterssons (C) yrkande. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Christer Hasslebäcks (UP) bifallsyrkande mot Martin 

Petterssons (SD) m.fl. avslagsyrkande och finner kommunfullmäktige bifalla Christer 

Hasslebäcks (UP) yrkande. 

 

Omröstning begärs. 

 

Följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 31 ja-röster, 27 nej-röster och 1 ledamot som avstår finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Ja-röst Nej-röst 

Anna-Lena Heydar (S) Fredrik Södersten (M) 

Ingemar Samuelsson (S) Mikael Staxäng (M) 

Paula Berger (S) Roger Ekeroos (M) 

Stefan Skoglund (S) David Bertilsson (M) 

Annelie Högberg (S) Niklas Moe (M) 

Catarina Hernod (S) Gösta Dahlberg (M) 

Jan-Olof Andersson (S) Jens Borgland (M) 

Margareta Wendel (S) Camilla Josefsson (M) 

Louise Åsenfors (S) Camilla Johansson (C) 

Susanne Grönvall (S) Marie Pettersson (C) 

Susanne Börjesson (S) Monica Bang Lindberg (L) 

Anna-Karin Palm (S) Maria Johansson (L) 

Tommy Strand (S) Claes Dahlgren (L) 

Per-Arne Andersson (S) Christina Nilsson (KD) 

Robert Wendel (S) David Sahlsten (KD) 

Veronica Vendel (S) Karin Johansson (KD) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. Ja-röst Forts. Nej-röst 

David Höglund Velasquez (V) Jerker Lundin (KD) 

Jaana Järvitalo (V) Martin Pettersson (SD) 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) Rolf Carlson (SD) 

Illir Kastrati (V) Rose-Marie Antonsson (SD) 

Jarmo Uusitalo (MP) Teodor Winter (SD) 

Karna Thomasdotter (MP) Stefan Eliasson (SD) 

Lars Eide Andersson (MP) Andreas Svensson (SD) 

Manal Keryo (UP) Krzysztof Swiniarski (SD) 

Christer Hasslebäck (UP) John Alexandersson (SD) 

Merja Henning (UP) Mattias Forseng (SD) 

Bjarne Rehnberg (UP) Elving Andersson (C) 

Caroline Henriksson (UP)  

Kent Andreasson (UP) Avstår 

Richard Bergström (UP) Torsten Torstensson (C) 

Lars Olsson (UP)  

 

Forts. Propositionsordning 

Ordförande ställer därefter proposition på Marie Petterssons (C) yrkande avseende att 

uppdra åt kommunstyrlsen ta fram en strategi för försäljning av Uddevalla Omnibus AB 

och finner kommunfullmäktige avslå det. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna Uddevalla Omnibus AB:s fördjupade riskanalys  

att godkänna Uddevalla Omnibus AB:s förvärv av bolaget Lysekils Busstrafik AB.  

Reservation 

Sverigedemokraternas, Liberalernas, Kristdemokraternas, Moderaternas och 

Centerpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 168 Dnr KS 2020/00458  

Avsägelse från Karna Thomasdotter (MP) gällande uppdraget i 
kommunfullmäktige samt anmälan av ny gruppledare för 
Miljöpartiet 

Sammanfattning 

Karna Thomasdotter (MP) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig 

uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt anmält att hon inte längre är 

gruppledare för Miljöpartiet de Gröna. 

 

Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet, 

att bevilja avsägelsen, 

 att hemställa hos länsstyrelsen om ny räkning samt 

 

att notera Jarmo Uusitalo (UP) som ny gruppledare för Miljöpartiet de Gröna. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 169 Dnr KS 2020/00465  

Anmälan från Uddevallapartiet om ändring av gruppledare 

Sammanfattning 

Christer Hasslebäck (UP) har i en skrivelse till kommunfullmäktige anmält att 

Uddevallapartiet har valt Ann-Charlott Gustafsson (UP) till ny gruppledare. 

 

Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Uddevallapartiet, 2020-06-29. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet, 

 

att notera Ann-Charlott Gustafsson (UP) som ny gruppledare för Uddevallapartiet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 170 Dnr KS 303472  

Sommarhälsning 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande Elving Andersson (C) tackar kommunfullmäktige för 

vårens arbete och önskar alla en skön sommar. 

 

Ordförande riktar också ett särskilt tack till kommunens alla anställda, i synnerhet till de 

som på ett påtagligt sätt har fått hantera Covid-19:s utbrott i sin yrkesutövning. 

 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Louise Åsenfors (S) önskar å 

kommunfullmäktiges vägnar ordförande en skön sommar. 

 

 


