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 Ingemar Samuelsson 
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BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunfullmäktige 2022-03-09 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2022-03-14 
Anslaget tas ner 2022-04-05 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09  
 

 
Sammanträde Kommunfullmäktige  
Plats och tid Hotell Bohusgården, kl.17:30-19:15 med ajournering kl. 18:40-19:00. 
  
Ledamöter Elving Andersson (C), Ordförande 

Mikael Staxäng (M) 

Niklas Moe (M) 

Gösta Dahlberg (M) 

Jens Borgland (M) 

Camilla Josefsson (M) 

Camilla Johansson (C) 

Torsten Torstensson (-) 

Rolf Jonsson (L) 

Roger Johansson (L) 

Maria Johansson (L) 

Monica Bang Lindberg (L) 

Christina Nilsson (KD), 2:e vice ordförande 

David Sahlsten (KD) 

Karin Johansson (KD) 

Jerker Lundin (KD) 

Anna-Lena Heydar (S) 

Ingemar Samuelsson (S) 

Paula Berger (S) 

Stefan Skoglund (S) 

Annelie Högberg (S) 

Sonny Persson (S) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Louise Åsenfors (S), 1:e vice ordförande 

Susanne Grönvall (S) 

Susanne Börjesson (S) 

Carina Åström (S) 

Tommy Strand (S) 

Marie-Louise Ekberg (S) 

Robert Wendel (S) 

Veronica Vendel (S) 

David Höglund Velasquez (V) 

Jaana Järvitalo (V) 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Ann-Marie Viblom (MP) 

Rolf Carlson (SD) 

Thommy Karlin (SD) 

Stefan Eliasson (SD) 

Marjut Laine (SD) 

Krzysztof Swiniarski (SD) 

John Alexandersson (SD) 

Mattias Forseng (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

Christer Hasslebäck (UP) 

Merja Henning (UP) 

Bjarne Rehnberg (UP) 

Kent Andreasson (UP) 

Majvor Abdon (UP) 

Lars Olsson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Sture Svennberg (M) för Carin Ramneskär (M) 

Swen Stålros (M) för Ingela Ruthner (M) 

Henrik Sundström (M) för Roger Ekeroos (M) 

Andreas Svensson (SD) för Martin Pettersson (SD) 

Dorota Hjoberg Carlsson (SD) för Rose-Marie Antonsson (SD) 

Catharina Hernod (S) för Susanne Grönvall (S) 

Anya Wrigman (V) för Ilir Kastrati (V) 

Jan-Olof Andersson (S) för Kenneth Engelbrektsson (S) 

Joakim Persson (UP) för Caroline Henriksson (UP) 

Margareta Wendel (S) för Cecilia Sandberg (S) 

Ole Borch (MP) för Lars Eide Andersson (MP) 

Pierre Markström (C) för Marie Pettersson (C) 

  
Ersättare Katarina Torstensson (L) 

Carl-Gustav Gustafsson (L) 

Anibal Rojas Jorquera (KD), inkommer kl. 17:45 

Per-Arne Andersson (S) 

Lars-Olof Laxrot (V) 

Torbjörn Larsson (MP), utgår kl. 18:17 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Manal Keryo (UP), inkommer 18:03 

Richard Bergström (UP) 

 
Övriga Joakim Lundwall (SD), kommunrevisor 

Malin Krantz, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 42 Dnr KS 303472 

Inledande ord om den ryska militära invasionen av Ukraina 

Sammanfattning 

Ordföranden Elving Andersson (C) inleder dagens sammanträde med att 

uppmärksamma den ryska invasionen av Ukraina. Ordföranden påminner om vad 

lokalsamhället och var och en kan bistå med för att hjälpa det ukrainska folket i den 

humanitära katastrofen som nu har brutit ut. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr KS 2022/00055 

Besvarande av interpellation från David Sahlsten (KD) och 
Jerker Lundin (KD) till kommunstyrelsens ordförande Ingemar 
Samuelsson (S) om saknade underlag inför beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Interpellanten David Sahlsten (KD) redogör för den ställda interpellationen. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S) besvarar interpellationen under 

sammanträdet. 

 

Jerker Lundin (KD) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i interpellationsdebatten. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes svar på interpellation,  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2022-01-12 § 17 

Interpellation från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse interpellationen besvarad.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 44 Dnr KS 2021/00171 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer 
Hasslebäck (UP) om att utveckla och ta tillvara på möjligheter 
för att bli ett fantastiskt besöksmål 

Sammanfattning 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) har inkommit med motion 

om att flytta nuvarande ställplats för campingfordon till Skeppsviken och att upprätta 

ställplats för husbilar på gamla trävaruhandeln i Ljungskile, Ljungs-Hälle 1:20. 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som berett ärendet. Nämnden 

skriver i sitt yttrande att det tidigare har utretts om Skeppsviken skulle kunna fungera 

som en ställplats men att det krävs detaljplaneändring samt större kostnader för att dra 

VA-ledningar till området. En terrassering av området för att få möjlighet att inrymma 

ca 30 husbilar skulle även vara mycket kostsam. Fler vanliga parkeringsplatser behöver 

också skapas vid ett anläggande av ställplatsområde Ett annat alternativ på 

ställplatsområde vid Gustavsberg har tagits fram och en förstudie har genomförts. 

Samhällsbyggnadsnämnden har givit igångsättningsbeslut och det finns en avsatt 

investeringsram i flerårsplanen 2022-2024. Som komplement till ställplatsen i 

Gustavsberg kommer även ett fåtal enklare husbilsplatser eventuellt förberedas vid 

Skeppsviken, Svenskholmen eller nuvarande plats vid museet. Det föreslås även i 

motionen att området vid Ljungskiles gamla trävaruaffär skulle kunna nyttjas till 

uppställningsplats till dess att man beslutat vad som ska hända med området. Det 

kommer krävas stabiliserande åtgärder och belastningsrestriktioner är rekommenderat. 

Efter att nuvarande byggnad har rivits kan det eventuellt ge utrymme åt en tillfällig 

ställplats. Ljungskile segelsällskap har under en tid haft husbilsuppställning på sin 

arrenderade mark och har uttryckt en vilja att fortsätta med detta om de kan erhålla en 

längre arrendetid. Detta bedöms som ett lämpligare alternativ än en av kommunen 

tillfällig iordningställd ställplats. Nämnden föreslår med ovan att motionen ska anses 

besvarad. 

 

Christer Hasslebäck (UP), Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Mikael Staxäng (M) yttrar 

sig i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-02-23 § 45 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-02.  

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-01-25 § 28. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-29.  

Förstudie ställplats Gustavsberg 2021-10-11.  

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag §448, 2021-11-11. 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP).  

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP): Bifall till motionen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 44 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Christer Hasslebäcks 

m.fl. (UP) yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med ovan anse motionen besvarad.  

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 45 Dnr KS 2022/00081 

Begäran från kultur och fritidsnämnden om ökad 
investeringsram och driftsram avseende omklädningsrum på 
Bodele 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med begäran om utökad investerings- och 

driftram för uppförande av omklädningsrum på Bodele på grund av ökade 

byggkostnader. Under 2021 beviljade kommunfullmäktige utökning av 

investeringsbudgeten i samband med uppförande av en stadigvarande byggnad avseende 

omklädningsrum på Bodele till 5,7 mkr. Kommunfullmäktige beslutade även att kultur 

och fritidsnämndens driftkostnader om totalt 450 tkr finansieras utöver budget och 

belastar 2022 års resultat. Den kalkyl som lades fram som grund till ovan beslut har 

visat sig inaktuell sett till de markanta prisuppgångar som skett under det gångna året. 

Byggpriserna har stigit kraftigt och även kostnader för el, tele samt varmgrund av 

betong har ökat vilket gjort att tidigare kalkyl är i underkant sett till reell prisutveckling. 

Projektet omfattar en stadigvarande byggnad med sex nya omklädningsrum, 

omklädning för domare som tillika är tillgänglighetsanpassat samt tre publika toaletter 

varav en är tillgänglighetsanpassad.  

 

Jerker Lundin (KD), David Sahlsten (KD) och Annelie Högberg (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-02-23 § 46 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-02.  

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-01-19 § 16.  

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-01-07.  

Kalkyl Bodele, nybyggnad, 2022-01-05.  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-10-13 § 212.  

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-08-17. 

Yrkanden 

Jerker Lundin (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: Att minst 

ett av omklädningsrummen för aktiva blir tillgänglighetsanpassat, utöver det 

tillgänglighetsanpassade omklädningsrummet för domare. 

 

Annelie Högberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på för kommunstyrelsens förslag och finner 

kommunfullmäktige bifalla detsamma. Ordföranden ställer därefter proposition på 

Jerker Lundins (KD) tilläggsyrkande och finner kommunfullmäktige avslå detsamma. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 45 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kultur- och fritidsnämndens begäran om att öka av investeringsramen med 

1,7 mkr till total investeringsram om 7,4 mkr, för att möjliggöra nya omklädningsrum 

till Bodeles fotbollsplaner, att finansiering ska ske inom befintlig investeringsram,  

att kultur- och fritidsnämndens driftbudget utökas med 90 tkr och belastar årets resultat 

2022.  

Reservation 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr KS 2021/00731 

Försäljning av industrimark på fastigheten Kuröd 4:35  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger fastigheten Kuröd 4:35 på Lillesjö industriområde. Marken är 

planlagd för industriändamål och är till viss del hårdgjord men större delen av området 

är kuperad terräng som kräver exploateringsåtgärder som sprängning och uppfyllnad. 

Under 2021 inkom en ansökan om köp inom området från Fratera, nedan kallad 

köparen, tillsammans med Scandinavian Enviro Systems AB, nedan kallad 

verksamhetsutövaren.  

Köparen hyr ut och förvaltar industrilokaler till olika verksamheter på Lillesjö, bland 

annat PLX padel, Rybergs Charkuteri, Orkla m.fl. Köparen avser att köpa mark inom 

Lillesjö industriområde för att iordningsställa industrimark, anlägga en fullskalig 

återvinningsanläggning (samförbränningsanläggning) och hyra ut till 

verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövaren är ledande inom återvinningsteknologin 

med en stor expansionsplan som siktar på att till 2030 etablera en återvinningskapacitet 

för uttjänta däck på totalt 900 000 ton. Verksamheten som ska ske på fastigheten är 

tillståndspliktig och en tillståndsansökan enligt miljöbalken avseende anläggning för 

materialåtervinning från däck har sökts. Anläggningen planeras att stå färdig senast vid 

årsskiftet 2023/2024.  

Ett köpekontrakt har upprättats där Uddevalla kommun överlåter cirka 30 000 kvm 

industrimark till köparen. Priset för marken är överenskommet till 260 kr/kvm där priset 

har utgått från en extern marknadsvärdering. 

Köparen förbinder sig att inom 12 månader, från beviljat miljötillstånd, iordningsställa 

markytan och påbörja byggnationen. Skulle byggnadsskyldigheten inte ha fullgjorts i 

önskad utsträckning innan utsatt tid äger kommunen rätt att häva köpet.  

Fastigheten ska styckas av från Kuröd 4:35 och Köparen står för förrättningskostnaden. 

Exakt tomtutformning är inte fastställd ännu och behöver anpassas till kommande väg 

inkl.diken med dagvattenhantering i pågående detaljplan för ny vägsträckning mellan 

Björbäck och Lillesjö. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-02-23 § 47 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-10 

Köpekontrakt del av Kuröd 4:35, 2022-02-10 

Avstyckningskarta och principskiss för byggnation, 2022-02-10 

Översiktskarta, 2022-02-10 

Orienteringskarta Lillesjö industriområde, 2022-02-10 
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Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 46 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna upprättat köpekontrakt gällande del av Kuröd 4:35. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr KS 2021/00348 

Antagande av energi- och klimatplan, uppdrag från 
kommunfullmäktige  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-11 att ge uppdrag till kommunstyrelsen att ta 

fram en Energi- och klimatplan för Uddevalla kommun. Ett förslag på Energi- och 

klimatplan har tagits fram. Den avser energianvändning och klimatpåverkan inom 

kommunens territorium, kommunens verksamhet samt bolag. Planen består av två delar. 

Den ena delen består av omvärldsanalys och megatrender, nuläget för Uddevalla 

kommun samt övergripande energi- och klimatmål, framtidsbild 2030 inom tre utvalda 

områden. Den andra delen är en åtgärdsplan som utgår från de tre framtidsbilderna 

2030. Åtgärdsplanen beskriver vad som ska genomföras och vem som har 

samordningsansvar. Åtgärdsplanen följas upp, utvärderas och justeras årligen. Nya 

åtgärdsförslag tas vid behov fram, då det ständigt sker en förändring i omvärlden som 

kan påverkar åtgärderna.  

Förslaget har varit på remiss till samtliga nämnder, helägda kommunala bolag och 

politiska partier. Inkomna remissvar visar att man ställer sig bakom förslaget på energi- 

och klimatplan med tillhörande åtgärdsplan. Synpunkter har beaktats och gett ytterligare 

inspel i planen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-02-23 § 54 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-28 

Energi- och klimatplan för Uddevalla kommun 2022 

Åtgärdsplan tillhörande energi- och klimatplan 

Sammanställning remissvar energi- och klimatplan 

Slutrapport – Beräkning av koldioxidutsläpp 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta energi- och klimatplan med tillhörande åtgärdsplan, 

att kommunstyrelsen årligen ska följa upp, utvärdera och eventuellt föreslå justeringar 

av åtgärdsplanen, 

att nämnderna årligen, i samband med budgetdialogen, ska beakta åtgärdsplanen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 48 Dnr KS 2022/00103 

Avgifter avseende serveringstillstånd, tillstånd för tobak och 
liknande produkter samt försäljning av folköl, receptfria 
läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 

Sammanfattning 

Socialnämnden har inkommit med förslag om att behålla nuvarande avgifter för 

serveringstillstånd, tillstånd för tobak och liknande produkter samt försäljning av folköl, 

receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare oförändrade. 

Avgifterna fastställdes senast av kommunfullmäktige 2019-04-10 för perioden 2019-

2021. Kommunfullmäktige har således att fatta ett nytt beslut. Avgifterna föreslås gälla 

från och med år 2022 och tills vidare Kommunstyrelsen har berett ett ärende om 

nedsättning av vissa avgifter i syfte att minska de negativa effekterna av covid 19 för 

näringslivet. Däribland finns förslag om att årsavgifter för serveringstillstånd, fast och 

rörlig avgift, ska vara noll kronor år 2022. Ärendet är kungjort till kommunfullmäktiges 

sammanträde den 9 februari. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-02-23 § 55 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-08.  

Socialnämndens protokoll 2022-01-19 § 15.  

Socialtjänstens utredning 2022-01-17, med tabell 1-4 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att årsavgifterna för serveringstillstånd behålls oförändrade enligt tabell 1,  

 

att övriga avgifter för serveringstillstånd behålls oförändrade enligt tabell 2,  

 

att årsavgifterna för tobakstillstånd behålls oförändrade enligt tabell 3,  

 

att övriga avgifter för tobakstillstånd behålls oförändrade enligt tabell 3,  

 

att avgifterna för övriga produkter (folköl, läkemedel och e-cigaretter) behålls 

oförändrade enligt tabell 4, samt 

 

att samtliga avgifter gäller från och med 2022 och tills vidare med undantag av 

årsavgifter för serveringstillstånd, fast och rörlig avgift, som ska vara noll kronor år 

2022.  

 

Jäv 
Christer Hasslebäck (UP), Ann-Charlott Gustafsson (UP), Gösta Dahlberg (M) och 

Sture Svennberg (M) anmäler jäv och deltar inte i var sig överläggningar eller beslut i 

ärendet. 
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Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 49 Dnr KS 2022/00109 

Anmälan av revisionsrapport, granskning av styrning och 
kontroll av partneringprojekt 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning av kommunens styrning av 

partneringprojekt. Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen och 

samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och 

uppföljning av partneringsamverkan i större investeringsprojekt. 

Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer som kommunstyrelsen bereds att yttra 

sig över. 

 

Revisionsrapporten anmäls till kommunfullmäktige i enlighet med gällande rutiner. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-01 

Följebrev till kommunfullmäktige 

Revisionsrapport om granskning av styrning och kontroll av partneringprojekt 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50 Dnr KS 2022/00110 

Anmälan revisionsrapport, granskning av beställarkompetens 
vid större projekt 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning av 

samhällsbyggnadsnämndens arbete med beställarkompetens vid större projekt.  

Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt 

en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med beställarkompetens 

vid större mark- och exploateringsprojekt och investeringar. 

 

Revisorerna har lämnat ett antal rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden och 

kommunstyrelsen och nämnderna har beretts möjlighet att yttra sig över dessa. 

 

Rapporten anmäls till kommunfullmäktige i enlighet med gällande rutiner. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-01. 

Följebrev till kommunfullmäktige. 

Revisionsrapport om granskning av beställarkompetens vid större projekt. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att notera informationen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Dnr KS 2022/00111 

Anmälan av revisionsrapport, granskning av 
kommunstyrelsens jävsutskott 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har låtit granska kommunstyrelsens ansvar för 

myndighetsutövningen genom jävsutskottet. Granskningen har syftat till att bedöma om 

kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig handläggning vid 

myndighetsutövning genom jävsutskottet.  

Kommunstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över de rekommendationer som 

lämnas i revisionsrapporten. 

 

Rapporten anmäls till kommunfullmäktige i enlighet med gällande rutiner. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-01. 

Följebrev till kommunfullmäktige. 

Revisionsrapport om kommunstyrelsens jävsutskott. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 Dnr KS 2022/00001 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga anmälningsärendena i förteckning 2022-02-03 till handlingarna.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 Dnr KS 2022/00159 

Medborgarförslag från Johanna Grönqvist om lekplats i 
Bokenäs 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 54 Dnr KS 2022/00152 

Medborgarförslag från Malin Klang om att avskaffa krav på 
tillstånd för höns i trädgård 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 Dnr KS 2022/00150 

Medborgarförslag om att öka trafiksäkerheten vid Banjovägen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 56 Dnr KS 2022/00139 

Medborgarförslag från Mats Eliasson om gratis kollektivtrafik 
för personer över 65 år 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 57 Dnr KS 2022/00123 

Medborgarförslag från Lars Olsson om önskemål om skylt vid 
Kurödsvägen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 58 Dnr KS 2022/00122 

Medborgarförslag från Vian Karim om parkering för vård- och 
omsorgspersonal 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

och fritidsnämnden och socialnämnden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 59 Dnr KS 2022/00107 

Medborgarförslag från Ulf Larsson om att ta bort träd på 
Rålseröd och Västra kurveröd 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 60 Dnr KS 2022/00102 

Medborgarförslag från Kent Cederholm om att öka 
trafiksäkerheten vid korsningen Uddevallavägen-
Dalahöjdsvägen i Ljungskile 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 61 Dnr KS 2022/00156 

Avsägelse från Thommy Karlin (SD) avseende uppdraget som 
ledamot i Uddevalla Omnibus AB och dotterbolaget Lysekils 
Busstrafik AB 

Sammanfattning 

Thommy Karlin (SD) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget 

som ledamot i Uddevalla Omnibus AB och dotterbolaget Lysekils Busstrafik AB. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2022-02-25 

Yrkanden 

Rolf Carlson (SD) nominerar John Alexandersson (SD). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen, 

 

att välja John Alexandersson (SD) till ledamot i Uddevalla Omnibus AB och Lysekils 

Busstrafik AB till och med 2022-12-31. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 62 Dnr KS 2022/00089 

Avsägelse från Monica Bang Lindberg (L) för uppdraget som 
andre vice ordförande i kultur och fritidsnämnden 

Sammanfattning 

Monica Bang Lindberg (L) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig 

uppdraget som 2:e vice ordförande i kultur och fritidsnämnden.  

 

Monica Bang Lindberg (L) kvarstår som ledamot i nämnden. 

 

Valberedningen föreslår att utse Kent Andreasson (UP) till ny 2:e vice ordförande. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll, 2022-03-07 § 5 

Avsägelse, 2022-01-31 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen, 

 

att välja Kent Andreasson (UP) till 2:e vice ordförande i kultur och fritidsnämnden till 

och med 2022-12-31. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 63 Dnr KS 2022/00104 

Avsägelse från Sebastian Grip Nilsson (S) för uppdraget som 
vice ordförande i valnämnden 

Sammanfattning 

Sebastian Grip Nilsson (S) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig 

uppdraget som vice ordförande i valnämnden.  

 

Sebastian Grip Nilsson (S) kvarstår som ledamot i nämnden. 

 

Valberedningen föreslår att utse Annette Frisk (V) till ny vice ordförande i nämnden. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll, 2022-03-07 § 6 

Avsägelse, 2022-02-07 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen,  

 

att välja Annette Frisk (V) till vice ordförande i valnämnden till och med 2022-12-31. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 64 Dnr KS 2022/00173 

Avsägelse från Sonny Persson (S) avseende uppdraget som 
andre vice ordförande i barn och utbildningsnämnden  

Sammanfattning 

Sonny Persson (S) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som 

2:e vice ordförande i barn och utbildningsnämnden.  

 

Sonny Persson (S) kvarstår som ledamot i barn och utbildningsnämnden. 

 

Valberedningen föreslår att utse Caroline Henriksson (UP) till ny 2:e vice ordförande i 

nämnden. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll, 2022-03-07 § 7 

Avsägelse, 2022-03-04 

Yrkanden 

David Sahlsten (KD) nominerar Anibal Rojas Jorquera (KD). 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag mot David Sahlstens (KD) 

yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla valberedningens förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Eftersom det rör personval genomförs det genom en sluten omröstning.  

Omröstningsresultat 

Med 15 röster för Caroline Henriksson, 13 röster för Anibal Rojas Jorquera (KD) och 

31 ledamöter som avstår finner ordföranden att kommunfullmäktige har valt Caroline 

Henriksson (UP) till ny 2:e vice ordförande i barn och utbildningsnämnden. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att välja Caroline Henriksson (UP) till 2:e vice ordförande i barn och 

utbildningsnämnden fr.o.m. 2022-04-01 till och med 2022-12-31. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 65 Dnr KS 2022/00093 

Avsägelse från Kenneth Engelbrektsson (S) för uppdraget som 
andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 

Kenneth Engelbrektsson (S) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig 

uppdraget som 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Kenneth Engelbrektsson (S) kvarstår som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Valberedningen föreslår att utse Kent Andreasson (UP) till ny 2:e vice ordförande i 

nämnden. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll, 2022-03-07 § 8 

Avsägelse, 2022-03-04 

Yrkanden 

John Alexandersson (SD) nominerar Martin Pettersson (SD). 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag mot John Alexanderssons 

(SD) nominering och finner kommunfullmäktige bifalla valberedningens förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Eftersom det rör personval genomförs det genom en sluten omröstning. 

Omröstningsresultat 

Med 15 röster för Kent Andreasson (UP), 13 röster för Martin Pettersson (SD) 

och 31 ledamöter som avstår finner ordföranden att kommunfullmäktige har valt Kent 

Andreasson (UP) till ny 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att välja Kent Andreasson (UP) till 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 

fr.o.m. 2022-04-01 till och med 2022-12-31. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 66 Dnr KS 2022/00183 

Avsägelse från Maria Nilsson (S) avseende uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Maria Nilsson (S) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har att behandla avsägelsen och 

hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2022-03-09  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen, 

 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning.  
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