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

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08  
 

 
Sammanträde Kommunfullmäktige  
Plats och tid Bohusläns museum, kl.17:30-20:00 med ajournering kl. 18:30-19:00 

samt 20:05-20:10. 
  
Ledamöter Christina Nilsson (KD), Ordförande 

Henrik Sundström (M) 

Camilla Josefsson (M) 

Roger Ekeroos (M) 

Mathilda Sténhoff (M) 

Gösta Dahlberg (M) 

Jens Borgland (M) 

Niklas Moe (M) 

Swen Stålros (M) 

Fredrik Södersten (M) t.o.m. § 46. 

Zinab Parnian (C) 

Jennie Ekland (C) 

Camilla Johansson (C) 

Maria Johansson (L) 

Carl-Gustav Gustafsson (L) 

David Sahlsten (KD) 

Jerker Lundin (KD) 

Anibal Rojas Jorquera (KD) 

Anna-Lena Heydar (S) 

Paula Berger (S) 

Stefan Skoglund (S) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Annelie Högberg (S) 

Robert Wendel (S) 

Louise Åsenfors (S), 2:e vice ordförande, fr.o.m. § 56 

Sonny Persson (S) 

Karin Engdahl (S) 

Hampus Bergman (S) 

Björn Halldin (S) 

Carina Antonsson (S) 

Tommy Strand (S) 

Susanne Börjesson (S) 

Kenneth Engelbrektsson (S) 

Veronica Vendel (S) 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

David Höglund Velasquez (V) 

Kerstin Åkare (V) 

Annette Frisk (V) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Ann-Marie Viblom (MP) fr.o.m. § 44 

Martin Pettersson (SD) 

Mattias Forseng (SD) 

Cecilia Andersson (SD) t.o.m. § 53 

Rolf Carlson (SD) 

Gabriel Agstrand (SD) 

Stefan Eliasson (SD) 

Leif Frisk (SD) 

Fredrik Stengavel (SD), 1:e vice ordförande 

John Alexandersson (SD) 

Krzysztof Swiniarski (SD) 

Molly Franzen (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

Christer Hasslebäck (UP) 

Merja Henning (UP) 

Kent Andreasson (UP) 

Caroline Henriksson (UP) 

Lars Olsson (UP) 

Manal Keryo (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Per Almqvist (M) för David Bertilsson (M) 

Marie-Louise Andreasson (M) för Fredrik Södersten (M) fr.o.m. § 47 

Joceline Haddad (KD) för Magnus Jacobsson (KD) 

Margareta Wendel (S) för Ingemar Samuelsson (S)  

Denisa Botonjic (S) för Louise Åsenfors (S) t.o.m. § 55 

Tony Wall (S) för Susanne Grönvall (S) 

Ole Borch (MP) för Ann-Marie Viblom (M) t.o.m. § 43 

Joakim Lundvall (SD) för Cecilia Andersson (SD) fr.o.m. § 54 

  
Ersättare Marie-Louise Andreasson (M) 
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Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Mikael Höglind (M) 

Ewa Tillander (C) 

Raymond Wälsjö (L) 

Stig Olsson (KD) 

Denisa Botonjic (S) 

Catharina Hernod (S), utgår kl. 20:07 

Argjent Avollaj (S) 

Ulrika Lundström (V) 

Mikael Svenn (V) 

Ole Borch (MP) 

Karin Molander (MP) 

Joakim Lundvall (SD) 

Jonathan Dahlman (SD) 

Niclas Åberg (SD) 

Kent Erik Johannesson (SD) 

Torbjörn Kjeldsen (SD) 

Paulina Lato Andersson (UP) 

 
Övriga Diana Tadjimurat Ysupova, ungdomsfullmäktige, § 42 

Bayan Aljnadi, ungdomsfullmäktige, § 42 

Signild Henriksson, ungdomsfullmäktige, § 42 

Johanna Niklasson (SD), kommunrevisor 

Malin Krantz, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 
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Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 41 Dnr KS 324223 

Fastställande av föredragningslistan  

Sammanfattning 

Ordförande Christina Nilsson (KD) meddelar att ärendena 12 och 13 på dagens 

föredragningslista, Bildande av bolag för skolskjuts, antagande av bolagsordning och 

specifikt ägardirektiv samt Val av ledamöter, ordförande samt lekmannarevisorer till 

Uddevalla Skolskjuts AB utgår från dagens sammanträde.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa föredragningslistan med ovan noterade förändringar.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 42 Dnr KS 324833 

Besök från ungdomsfullmäktige  

Sammanfattning 

Ordföranden hälsar representanter för ungdomsfullmäktige välkomna till dagens 

sammanträde. 

 

Ungdomsfullmäktige representeras av ordförande Diana Tadjimurat Ysupova, 

informationsansvarig Bayan Aljnadi och ekonomiansvarig Signild Henriksson. 

 

Representanterna informerar om ungdomsfullmäktige och svarar på ledamöternas 

frågor. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr KS 2023/00110 

Besvarande av interpellation från Annelie Högberg (S) till barn- 
och utbildningsnämndens ordförande Roger Ekeroos (M) om 
jämlik skola. 

Sammanfattning 

Annelie Högberg (S) redogör för sin ställda interpellation. 

 

Roger Ekeroos (M) besvarar interpellationen under sammanträdet. 

 

Annelie Högberg (S), Roger Ekeroos (M) och Kerstin Åkare (V) yttrar sig i 

interpellationsdebatten. 

Beslutsunderlag 

Svar från barn- och utbildningsnämndens ordförande på interpellation från Annelie 

Högberg (S). 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2023-02-08 § 39. 

Interpellation från Annelie Högberg (S) om jämlik skola. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse interpellationen besvarad.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 44 Dnr KS 2023/00077 

Vision för Uddevalla kommun  

Sammanfattning 

Utifrån Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun fastställer 

kommunfullmäktige Uddevalla kommuns vision. Visionen är ett långsiktigt strategiskt 

styrdokument framarbetat av samtliga partier representerade i Uddevalla 

kommunstyrelse. Uddevalla kommuns vision avser alla kommunens invånare, 

kommunens företagare och gästande turister.  
 

Paula Berger (S), Kerstin Åkare (V), Martin Pettersson (SD), Jarmo Uusitalo (MP), 

Camilla Johansson (C) och Stefan Skoglund (S) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2023-02-08 § 30 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-14  

Förslag till Vision för Uddevalla kommun  

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa Uddevalla kommuns vision. 

Protokollsanteckning 

Paula Berger (S) lämnar följande protokollsanteckning. 

 

Den vision som ligger för beslut är resultatet av en i hög grad bristfällig process. En 

normal hantering vid tidigare mandatperioder har varit en bred diskussion om hur 

omvärlden ser ut och vart vi vill komma i denna utveckling. Årets visionsdagar 

handlade om historiska tillbakablickar med bristfälliga analyser utifrån dessa.  

 

Tiden för att diskutera vart vi vill komma och hur visionen skall stödjas, var 

nedprioriterat till en omfattning som inte möjliggjorde bra diskussioner. Det är därför 

med stor tveksamhet som vi ställer oss bakom förslaget som ligger för beslut. 

 

Kerstin Åkare (V), Camilla Johansson (C) och Jarmo Uusitalo (MP) ansluter sig till 

Paula Bergers (S) protokollsanteckning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 45 Dnr KS 2023/00078 

Strategisk plan 2023-2026 med kommunfullmäktiges styrkort 

Sammanfattning 

Arbetet har tagit sin utgångspunkt i Vision för Uddevalla kommun, framarbetad av 

samtliga partier representerade i Uddevalla kommunfullmäktige.  Den strategiska 

planen innehåller majoritetens överenskommelse, tre kompassriktningar för 

mandatperioden och åtta prioriterade områden samt kommunfullmäktiges styrkort 2023-

2026. 

I samband med beslut om Strategisk plan 2023-2026 med kommunfullmäktiges styrkort 

anses Plan Integration 2030 och Plan Välfärd 2030 vara väl inarbetade i materialet 

varför dessa kan avslutas. Kommunfullmäktiges uppdrag kopplat till planerna ska 

slutrapporteras enligt gällande rutiner för vårens uppsiktspliktsmöte.  

Anna-Lena Heydar (S), Tommy Strand (S), Camilla Johansson (C), Maria Johansson 

(L), Paula Berger (S), Henrik Sundström (M), Annelie Högberg (S), Kerstin Åkare (V), 

Robert Wendel (S), Jarmo Uusitalo (MP), Stefan Skoglund (S), Kerstin Joelsson-

Wallsby (V), Kenneth Engelbrektsson (S) och Ole Borch (MP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2023-02-08 § 31 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-20 

Strategisk plan 2023-2026  

Kommunfullmäktiges styrkort 2023-2026  

Vision för Uddevalla kommun   

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Camilla Johansson (C), Paula Berger (S), Annelie Högberg (S), 

Kerstin Åkare (V), Robert Wendel (S), Jarmo Uusitalo (MP), Stefan Skoglund (S), 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Kenneth Engelbrektsson (S), Tommy Strand (S): avslag 

på kommunstyrelsens förslag. 

 

Henrik Sundström (M): bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslag på detsamma 

och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa strategisk plan 2023-2026 med kommunfullmäktiges styrkort, 

att avsluta Plan Integration 2030, 

att avsluta Plan Välfärd 2030, 
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Forts. § 45 

att kommunledningskontoret får i uppdrag att aktualitetspröva befintliga styrande 

dokument samt identifiera de som står i konflikt med strategisk plan. 

 

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

Reservation 

Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och Miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot 

beslutet till förmån för egna yrkanden.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr KS 2021/00648 

Revidering av riktlinjer för sponsring 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande har givit kommunledningskontoret i uppdrag att göra en 

översyn av riktlinjer för sponsring för Uddevalla kommun. Uppdraget motiverades av 

att riktlinjerna är antagna 2005 och behöver uppdateras bl.a. avseende delegationer. 

En omarbetning av riktlinjernas disposition och innehåll har gjorts. Ett särskilt avsnitt 

om elitsponsring har lagts till som ersätter de av kommunstyrelsen tidigare antagna 

kriterierna för elitsponsring. I de nya riktlinjerna har också lagts till en något omarbetad 

version av riktlinjer för intäktssponsring, vilket innebär att all övergripande reglering av 

sponsring, både där kommunen är sponsor och mottagare av sponsring nu finns i samma 

dokument. 

Några viktiga förändringar i sak är att den maximala tiden för sponsringsavtal utökas 

från ett till två år, maxbeloppet för delegationsbeslut tas bort till förmån för reglering i 

kommunstyrelsens delegationsordning samt ökad tydlighet om vad sponsringsavtal ska 

innehålla. En mer utförlig beskrivning av ändringarna följer ärendet.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2023-02-08 § 32 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-21. 

Förslag till riktlinjer för sponsring. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-166 § 322. 

Kriterier för utökad sponsring av elitidrott, 2018-12-10. 

Riktlinjer för sponsring antagna 2005. 

Riktlinjer för intäktssponsring antagna 2007. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Riktlinjer för sponsring att gälla från och med 2023-03-01, 

att upphäva Riktlinjer för intäktssponsring antagna av kommunfullmäktige 2007-10-10 

§ 264, 

att upphäva Riktlinjer för sponsring för Uddevalla kommun antagna av 

kommunfullmäktige 2005-01-12 § 11, 

att de nya riktlinjerna ska gälla från och med 2023-03-01. 
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§ 47 Dnr KS 2023/00085 

Avskaffande av resepolicy för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Den politiska majoriteten i Uddevalla står i begrepp att arbeta fram en ny strategisk plan 

och politiska mål för innevarande mandatperiod. I syfte att förenkla arbetet i de 

kommunala verksamheterna och arbeta bort långsiktiga ekonomiska låsningar pågår en 

översyn av styrande dokument, planer och målsättningar.  

Uddevalla kommun antog 2020-01-08 resepolicy för Uddevalla kommun. Majoritetens 

uppfattning är att väsentliga förhållanden rörande anställdas resor i tjänsten regleras av 

avtal, lagar och skattetekniska regler och att det är upp till cheferna i linjeorganisationen 

att tillse att resandet sker i enlighet med dessa samt inom de ekonomiska ramar 

verksamheten tilldelats. Det finns av denna anledning inget behov av att ytterligare i en 

kommunal policy reglera resandet. Resepolicyn ska enligt detta förslag därför 

avvecklas.  

Anna-Lena Heydar (S), David Höglund Velasquez (V), Jennie Ekland (C),  

Jarmo Uusitalo (MP), Henrik Sundström (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2023-02-08 § 33.  

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag. 

Resepolicy för Uddevalla kommun antagen 2020-01-08. 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S): återremiss för att ta fram konsekvensanalys av effekterna på 

miljö- och ekonomiområdet vid ett avskaffande av resepolicyn. 

 

David Höglund Velasquez (V), Jennie Ekland (C), Jarmo Uusitalo (MP): I första hand 

återremiss enligt Anna-Lena Heydars (S) yrkande, i andra hand avslag på 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera detsamma 

och finner kommunfullmäktige besluta att avgöra ärendet idag. 

 

Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns. 

 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att återremittera ärendet i enlighet med Anna-Lena Heydars (S) yrkande. 

Omröstningsresultat 

Med 36 Ja-röster och 25 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige har 

beslutat att återremittera ärendet med stöd av kommunallagens bestämmelse om 

minoritetsåterremisser. Förteckningen över omröstningen biläggs protokollet. 
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Forts. § 47 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att ta fram konsekvensanalys av 

effekterna på miljö- och ekonomiområdet vid ett avskaffande av resepolicyn. 
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2023-03-08 
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§ 48 Dnr KS 2022/00498 

Hemställan från barn och utbildningsnämnden om att få starta 
nybyggnation av Äsperöds förskola, Rydingsberg 1, enligt 
kalkyl 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har i sin beslutade lokalförsörjningsplan med Äsperöds 

förskolas lokal för nybyggnation år 2023-2024. Den beslutade och uppskattade 

investeringskostnaden för projektet var då 45,0 mnkr. Projekteringens nu uppdaterade 

kalkyl påvisar en ökad kostnad till 60,8 mnkr. (se bilaga). Enligt kommunens riktlinjer 

för investeringar så krävs nytt ingångsättningsbeslut för avvikelser >10%.  

Den tidigare kostnadsuppskattningen och beslutad investering har grundats på tidigare 

förskole-byggnationer och eftersom världsläget på senare tid har förändrats orsakar det 

prisökningar (index/inflation) och därav måste investeringskalkylen revideras upp. De 

nya förutsättningarna har kommunicerats med samhällsbyggnadsförvaltningen och 

något alternativ till fortsatt projektering och byggnation enligt den nya kalkylen kan 

man inte se.  

Ytterligare uppdatering av investeringskostnaden har inkommit och uppgår till 66,5 

mkr. Mot bakgrund av detta föreslår barn och utbildningsförvaltningen till barn och 

utbildningsnämnden att hemställa hos kommunstyrelsen att få starta nybyggnation av 

Äsperöds förskola enligt projektering och uppdaterad kalkyl. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2023-02-08 § 35.   

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-08 

Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2022-09-20 §182 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-31.  

Jävsutskottets protokollsutdrag 2022-06-13 § 10 Ansökan om bygglov för nybyggnation 

av Äsperöds förskola.  

Beslutsunderlag nybyggnation av Äsperöds förskola.  

Förstudierapport Nybyggnation av Äsperöds förskola.  

Uppdaterade investeringskostnader för pågående byggnation av förskolor 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ge igångsättningsbeslut till nybyggnation av Äsperöds förskola enligt uppdaterad 

och reviderad kalkyl, 

att kapitalkostnaden för investeringen finansieras av kommunens kapitalkostnad, 

att övriga driftskostnader finansieras inom befintligt kommunbidrag för Barn- och 

utbildningsnämnden. 
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§ 49 Dnr KS 2022/00662 

Igångsättningsbeslut med reviderad budget för Edingsvägens 
infrastruktur, etapp 1-2 

Sammanfattning 

Rimnersområdet är under utveckling i syfte att skapa ett attraktivt sport- och 

idrottscentrum, där ingår ny simhall, ombyggnation av Rimnersvallen samt utveckling 

av Rimnersområdet som helhet. Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att ha ett 

helhetsperspektiv för att hantera markfrågor i området.  

Byggnationen av Rimnersvallen och simhallen är i utförandefasen och en förstudie har 

genomförts avseende Edingsvägens infrastruktur och en mer detaljerad 

genomförandeplan har tagits fram, som också omfattar vägens anknytningar i öster och 

väster. Arbetet planeras att ske i fyra etapper. Den ursprungliga budgeten om 10 mkr har 

uppdaterats.  

Arbetsområdet som beskrevs i kalkylen var simhallen och visst arbete med utearealen 

samt en del gällande trafikåtgärder i form av förbättring av Edingsvägen förbi 

simhallen. Trafikåtgärderna, som beräknades till 10 mnkr, bestod då i att förnya 

befintlig parkering mellan Edingsvägen och järnvägen, en ny överbyggnad, ny asfalt på 

Edingsvägen samt trottoar och gång-/cykelväg. 

Efter geologiska undersökningar gjordes ny projektering med ändrad placering på 

parkering, andra lägen för kollektivtrafiken, ny linje för Edingsvägen samt förbättrad 

säkerhet för gående och cyklande från Edingsvägen i väst till Exercisvägen i öst.  

Den nya planen som inkluderar omgivning, trafik, infrastruktur samt säkerhet och 

effektivitet för trafikanter och boende i närmiljön, kostnadsberäknades, i 

samråd/samarbete med ingående enheter och förvaltningar, ger en ökad investering på 

etapp 1, med 5 mnkr (från 10 mnkr till 15 mnkr) och investeringen för etapp 2 för 

parkeringen på utsidan mellan simhallen och Edingsvägen är 5 mnkr.  

Total investering för etapp 1 och 2 av ombyggnationen av infrastrukturen vid 

Edingsvägen är 21 mnkr. Ökningen ryms inom kommunfullmäktiges beslutade totala 

investeringsram för aktuell period. 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har på delegation beslutat om hemställan om 

att den reviderade investeringen godkänns samt att få igångsättningsbeslut för 

ombyggnationen av Edingsvägen enligt underlag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2023-02-08 § 60.  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-20. 

Delegationsbeslut SBN 2023/00007. 
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Forts. § 9 
 

PM Edingsvägen höjd investering. 

Prioritering Edingsvägen 221117. 

Etappindelning Edingsvägen. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna en utökning av investeringsbudgeten till 21 mkr för etapp 1 och 2 av 

Edingsvägen infrastruktur, 

att Samhällsbyggnadsnämnden får starta etapp 1 och 2 av ombyggnationen av 

Edingsvägens infrastruktur. 
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2023-03-08 
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§ 50 Dnr KS 2022/00496 

Igångsättningstillstånd för trafikanpassningsåtgärder av 
Sandersdalsskolan samt ökat kommunbidrag för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 

Med anledning av att Sandersdalsskolan ändrat inriktning från en F-5 skola till en F-3 

skola, finns behov av att göra åtgärder på den av Samhällsbyggnadsförvaltningen 

förvaltade väg i anslutning till skolan. Behovet har uppstått som en följdinvestering i 

trafikmiljön på grund av förändringar av skolans lokalbehov, utifrån av barn- och 

utbildningsnämnden beslutad skolstrukturplan. 

Sandersdalsskolan införde förändringen vid skolstart HT-22. Elever från 

Unnerödsskolan och Sandersdalsskolan har slagits ihop och elevantalet ökat med cirka 

65 elever, från 294 till 360 elever och antalet klasser ökat från 12 till 16. Även antalet 

personal på skolan har ökat. Detta innebär att Sandersdalsskolan ökat från en 2 

parallellig F-5 skola till en 4 parallellig F-3 skola.  

I och med att antalet årkurser F-3 ökar kommer även andelen elever som hämtas och 

lämnas med bil öka och trafiksituationen, under framför allt morgonen, påverkas. Detta 

ställer högre kvar på en anpassad hämtning/lämningsplats och har ekonomiskt inte 

funnits med i projektet för utökning av skolan. Beställningen har kommit in till 

förvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden behöver få ett igångsättningstillstånd för 

trafikanpassningarna. Genomförandet kommer att behöva färdigställas under 2022. 

Investeringsutgiften för trafikanpassningsåtgärderna är 0,75 miljoner kronor och ryms 

inom kommunens beslutade investeringsutrymme. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2023-02-08 § 36.  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-08. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-29. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att konstatera att trafikanpassningsåtgärden är utförd, 

att tillkommande kapitalkostnader täcks av kapitalkostnadsreserven i kommunens 

budget. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Dnr KS 2022/00594 

Samhällsbyggnadsnämndens svar på revisionsrapport  om 
granskning av kommunens arbete med detaljplaner och 
trafikplanering 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har granskat kommunens arbete med detaljplaner och 

trafikplanering. Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden 

bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. 

Särskilt fokus har legat på kommunens val att bevilja bygglov och exploateringar på 

äldre detaljplaner. 

Utifrån revisorernas rekommendationer kommer nämnden vidta följande åtgärder: 

 Att i samarbete med kommunledningskontoret arbeta vidare med att hitta tydliga 

finansieringsmodeller för kommunala detaljplaner. 

 Att i samarbete med kommunledningskontoret utvärdera processen för 

planbesked för att optimera de planbesked som ges utifrån ett 

genomförandeperspektiv.  

 Att fördjupa analysen kring handläggningstider och redovisa resultatet för 

nämnden under 2023.  

 Att analysera pågående arbete med att förnya äldre detaljplaner utifrån 

samhällsnytta och genomförbarhet.  

 Att utifrån principerna i samhällsbyggnadsstrategin och i samarbete med 

kommunledningskontoret ta fram en prioritering för förnyelse av äldre 

detaljplaner. 

 Att se över och komplettera projektmodellen med rutiner och checklistor när 

bygglov söks för större exploateringar/investeringar på äldre detaljplaner.  

Kommunledningskontoret har inget att erinra över samhällsbyggnadsnämndens svar och 

föreslår kommunfullmäktige att godkänna det. 

 

Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2023-02-08 § 37  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-01. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2023-01-19 § 6. 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse, 2022-12-19. 

Granskningsrapport av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering 2022-

11-08. 

Kortrapport av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering.2022-11-08, 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 51 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna samhällsbyggnadsnämndens svar. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 Dnr KS 2022/00340 

Bildande av bolag för skolskjuts; antagande av bolagsordning 
och specifikt ägardirektiv 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 Dnr KS 2023/00082 

Val av ledamöter, ordförande samt lekmannarevisorer till 
Uddevalla Skolskjuts AB 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 54 Dnr KS 2023/00087 

Utträde ur Fair Trade City samt avskaffande av Fairtrade-mål  

Sammanfattning 

Den politiska majoriteten i Uddevalla står i begrepp att arbeta fram en ny strategisk plan 

och politiska mål för innevarande mandatperiod. I syfte att förenkla arbetet i de 

kommunala verksamheterna och arbeta bort långsiktiga ekonomiska låsningar pågår en 

översyn av styrande dokument, planer och målsättningar.  

En ambition i det kommande strategiska arbetet är kommunen ska göra satsningar på 

lokalproducerade varor. Majoriteten föreslår därför att kommunens nuvarande 

målsättningar på området ekologiska livsmedel samt Fairtrademärkta produkter och 

Fairtrade-diplomering upphör. 

Mål om inköp av ekologiska livsmedel 
Kommunen har i kommunfullmäktiges styrkort tidigare haft mål om att en viss andel av 

inköpta livsmedel ska vara ekologiska. Detta mål gäller inte längre då styrkortets 

giltighet löpte ut 2022.  

Kvarstående mål på området är ett av de åtagandena i åtgärdsprogrammet för de 

regionala miljömålen, utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022-2025 som 

kommunstyrelsen beslutade om 2022-08-31. Berört mål har beteckningen ”BK5. Främja 

ekologisk livsmedelskonsumtion a) Öka inköpen av ekologiska livsmedel inom 

kommunen.” 

Medlemskap i Fairtrade City och Fairtrademål 
Uddevalla kommun är sedan 2010 en diplomerad Fairtrade City då kommunfullmäktige 

biföll en motion med ett sådant förslag. Som diplomerad ingår kommunen i ett nätverk 

med 49 andra svenska kommuner. För att vara diplomerad ska kommunen ha en 

övergripande strategi för hållbar och etisk konsumtion, lokal styrning genom 

samverkansgrupp, verksamhetsplan för arbetet med Fairtrade City, informations- och 

engagemangsarbete och upphandling och inköp av rättvist handlade produkter. Årlig 

avgift för diplomering är 15 tkr. Kommunala kostnader för administration och 

aktiviteter tillkommer.  

Uddevalla kommun antog i december 2021 tre s.k. Fairtrademål: 

A ·100% Fairtrade-märkta produkter i kaffeautoamtsavtalet som innefattar kaffe, te och 

chokladdryck för alla anställda. 

· 100% Fairtrade-märkta produkter i livsmedelsavtalet för kaffe, te, rörsocker, bananer 

och chokladdryck. 

 B · Kommunen ska verka för att i ökad utsträckning upphandla och konsumera 

Fairtrade-produkter. Det innebär att utöka sortimentet att innehålla andra produkter än  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 54 

livsmedel, exempelvis fotbollar, blommor, textilier samt utbud av Fairtrade produkter 

och tjänster på hotell och konferensanläggningar.  

C · Öka intresse och kännedom för rättvis handel Ta fram en verksamhetsplan med 

struktur för informationsinsatser och engagemang 

Skillnaden i kostnad för kommunen mellan Fairtrade-produkter och icke rättvisemärkta 

produkter är svår att beräkna. För kaffe uppskattas skillnaden vara 10-15 kronor kilo. 

Under fjärde kvartalet 2019 köpte kommunen c:a 4500 kilo Fairtrade-märkt kaffe. 

 

Lagen om offentlig upphandling 17 kap 4§ ställer krav på att en upphandlande 

myndighet ska, om det är behövligt, kräva att leverantören ska fullgöra kontraktet enligt 

angivna villkor i enlighet med ILO:s kärnkonventioner, om arbetet utförs under sådana 

förhållanden att svensk arbetsrätt inte är tillämplig. Produkter som typiskt sett ingår i 

ett Fairtrade-sortiment, såsom kaffe och choklad, har hög risk att vara producerade på 

ett sätt som inte uppfyller nämnda bestämmelse. Kommunen kommer vid upphandlingar 

sannolikt även fortsättningsvis behöva att kravställa certifierade produkter inom dessa 

områden. Det finns på marknaden förutom Fairtrade, en handfull andra 

märkningar/certifieringar. 

Den politiska majoriteten föreslår att målen avskaffas. 

Henrik Sundström (M), Maria Johansson (L), Anna-Lena Heydar (S), Ann-Marie 

Viblom (MP), Kerstin Åkare (V), Camilla Johansson (C), Stefan Skoglund (S), Jarmo 

Uusitalo (MP) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2023-02-22 § 40. 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-08 § 269.  

Yrkanden 

Henrik Sundström (M), Maria Johansson (L), Martin Pettersson (SD): bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Anna-Lena Heydar (S), Ann-Marie Viblom (MP), Kerstin Åkare (V), Camilla 

Johansson (C) och Stefan Skoglund (S): avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslag på detsamma 

och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att Uddevalla kommun ska avsluta sitt engagemang i Fairtrade City, 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 54 

att kommunens Fairtrade mål för perioden 2022-2024, antagna 2021-12-08 § 269, ska 

upphöra att gälla. 

Reservation 

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets ledamöter 

reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 Dnr KS 2023/00086 

Revidering av mål och mått för god ekonomisk hushållning för 
Uddevalla Turism AB 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och 

kommunalförbund.  

 God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, 

bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i 

samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 

Varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta 

kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande 

där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet 

god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett 

verksamhetsperspektiv.  

Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när 

finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse. Kommunen har 

god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de 

verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring. Kommunala bolag, 

stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när finansiella mål och 

de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, visar 

måluppfyllelse/förbättring.  

Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-

delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning.  

Uddevalla Turism AB:s definierar att bolaget har god ekonomisk hushållning när det 

finansiella målet om resultat och verksamhetsmålen för antalet resenärer och besökande 

uppnås 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2023-02-22 § 40. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-02. 

Skrivelse från Uddevalla Turism AB om mål och mått för God Ekonomisk Hushållning 

2022. 

Protokoll från Uddevalla Turism AB 2022-11-29. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Uddevalla Turism ABs definition av god ekonomisk hushållning. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 56 Dnr KS 2023/00135 

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB, 
vinstutdelning 

Sammanfattning 

Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas enligt aktiebolagslagen av bolagstämman. 

Det är bolagets styrelse som föreslår till vilket belopp utdelningen ska ske och stämman 

kan inte besluta om högre utdelning än den som styrelsen föreslagit. Aktiebolagslagen 

(18 kap 1 §) ger dock möjlighet att i bolagsordningen föreskriva en möjlighet för 

stämman att besluta om högre vinstutdelning än nivån i styrelsen förslag. 

En revidering av bolagsordningarna för samtliga bolag i koncernen Uddevalla 

Utvecklings AB föreslås i syfte att möjliggöra att vid bolagsstämmorna besluta om en 

högre vinstutdelning än bolagsstyrelsernas förslag. Ändringsförslaget återfinns i en ny 

paragraf i bolagsordningen benämnd vinstutdelning och är synlig i fet stil med gul 

markering.  

Christer Hasslebäck (UP), Sonny Persson (S), Maria Johansson (L), David Höglund 

Velasquez (V), Robert Wendel (S), David Sahlsten (KD), Jarmo Uusitalo (MP), Camilla 

Johansson (C) och Henrik Sundström (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2023-02-22 § 61 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag.  

Bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB. 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP), David Sahlsten (KD) och Henrik Sundström (M): bifall till 

kommunstyrelsens förslag samt en redaktionell ändring i bolagsordningens 

paragrafering. 

 

Sonny Persson (S): I första hand återremiss för att klarlägga lagligheteten av förslaget 

samt eventuella konsekvenser för verksamheten, i andra hand avslag på 

kommunstyrelsens förslag. 

 

David Höglund Velasquez (V), Robert Wendel (S), Jarmo Uusitalo (MP) 

och Camilla Johansson (C) : bifall till Sonny Perssons (S) yrkande. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera 

detsamma enligt Sonny Perssons (S) yrkande och finner kommunfullmäktige besluta att 

återremittera ärendet med hänvisning till kommunallagens bestämmelse om 

minoritetsåterremisser. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 56 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att klarlägga lagligheteten av förslaget 

samt eventuella konsekvenser för verksamheten. 

Deltar ej i beslut 

Liberalernas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 57 Dnr KS 2023/00136 

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Turism AB, 
vinstutdelning 

Sammanfattning 

Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas enligt aktiebolagslagen av bolagstämman. 

Det är bolagets styrelse som föreslår till vilket belopp utdelningen ska ske och stämman 

kan inte besluta om högre utdelning än den som styrelsen föreslagit. Aktiebolagslagen 

(18 kap 1 §) ger dock möjlighet att i bolagsordningen föreskriva en möjlighet för 

stämman att besluta om högre vinstutdelning än nivån i styrelsen förslag. 

En revidering av bolagsordningarna för samtliga bolag i koncernen Uddevalla 

Utvecklings AB föreslås i syfte att möjliggöra att vid bolagsstämmorna besluta om en 

högre vinstutdelning än bolagsstyrelsernas förslag. Ändringsförslaget återfinns i en ny 

paragraf i bolagsordningen benämnd vinstutdelning och är synlig i fet stil med gul 

markering.  

Christer Hasslebäck (UP), Sonny Persson (S), Maria Johansson (L), David Höglund 

Velasquez (V), Robert Wendel (S), David Sahlsten (KD), Jarmo Uusitalo (MP), Camilla 

Johansson (C) och Henrik Sundström (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2023-02-22 § 62 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag.  

Bolagsordning för Uddevalla Turism AB 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP), David Sahlsten (KD) och Henrik Sundström (M): bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Sonny Persson (S): I första hand återremiss för att klarlägga lagligheteten av förslaget 

samt eventuella konsekvenser för verksamheten, i andra hand avslag på 

kommunstyrelsens förslag. 

 

David Höglund Velasquez (V), Robert Wendel (S), Camilla Johansson (C) och Jarmo 

Uusitalo (MP): bifall till Sonny Perssons (S) yrkande. 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera 

detsamma enligt Sonny Perssons (S) yrkande och finner kommunfullmäktige besluta att 

återremittera ärendet med hänvisning till kommunallagens bestämmelse om 

minoritetsåterremisser. 

 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 57 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att klarlägga lagligheteten av förslaget 

samt eventuella konsekvenser för verksamheten. 

Deltar ej i beslut 

Liberalernas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 58 Dnr KS 2023/00137 

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB 
med dotterbolag, vinstutdelning 

Sammanfattning 

Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas enligt aktiebolagslagen av bolagstämman. 

Det är bolagets styrelse som föreslår till vilket belopp utdelningen ska ske och stämman 

kan inte besluta om högre utdelning än den som styrelsen föreslagit. Aktiebolagslagen 

(18 kap 1 §) ger dock möjlighet att i bolagsordningen föreskriva en möjlighet för 

stämman att besluta om högre vinstutdelning än nivån i styrelsen förslag. 

En revidering av bolagsordningarna för samtliga bolag i koncernen Uddevalla 

Utvecklings AB föreslås i syfte att möjliggöra att vid bolagsstämmorna besluta om en 

högre vinstutdelning än bolagsstyrelsernas förslag. Ändringsförslaget återfinns i en ny 

paragraf i respektive bolagsordning benämnd vinstutdelning och är synlig i fet stil med 

gul markering.  

Christer Hasslebäck (UP), Sonny Persson (S), Maria Johansson (L), David Höglund 

Velasquez (V), Robert Wendel (S), David Sahlsten (KD), Jarmo Uusitalo (MP), Camilla 

Johansson (C) och Henrik Sundström (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2023-02-22 § 63 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag.  

Bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB. 

Bolagsordning för Swanfalk Shipping AB. 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP), David Sahlsten (KD) och Henrik Sundström (M): bifall till 

kommunstyrelsens förslag med ändringen att följande paragraf ska läggas till i 

bolagsordningen: § 6 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 

000 000 kronor. 

 

Sonny Persson (S): I första hand återremiss för att klarlägga lagligheteten av förslaget 

samt eventuella konsekvenser för verksamheten, i andra hand avslag på 

kommunstyrelsens förslag. 

 

David Höglund Velasquez (V), Robert Wendel (S), Camilla Johansson (C) och Jarmo 

Uusitalo (MP): bifall till Sonny Perssons (S) yrkande. 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera 

detsamma enligt Sonny Perssons (S) yrkande och finner kommunfullmäktige besluta att 

återremittera ärendet med hänvisning till kommunallagens bestämmelse om 

minoritetsåterremisser. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 58 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att klarlägga lagligheteten av förslaget 

samt eventuella konsekvenser för verksamheten.  

Deltar ej i beslut 

Liberalernas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 59 Dnr KS 2023/00138 

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB med 
dotterbolag, vinstutdelning 

Sammanfattning 

Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas enligt aktiebolagslagen av bolagstämman. 

Det är bolagets styrelse som föreslår till vilket belopp utdelningen ska ske och stämman 

kan inte besluta om högre utdelning än den som styrelsen föreslagit. Aktiebolagslagen 

(18 kap 1 §) ger dock möjlighet att i bolagsordningen föreskriva en möjlighet för 

stämman att besluta om högre vinstutdelning än nivån i styrelsen förslag. 

En revidering av bolagsordningarna för samtliga bolag i koncernen Uddevalla 

Utvecklings AB föreslås i syfte att möjliggöra att vid bolagsstämmorna besluta om en 

högre vinstutdelning än bolagsstyrelsernas förslag. Ändringsförslaget återfinns i en ny 

paragraf i respektive bolagsordning benämnd vinstutdelning och är synlig i fet stil med 

gul markering. 

Christer Hasslebäck (UP), Sonny Persson (S), Maria Johansson (L), David Höglund 

Velasquez (V), Robert Wendel (S), David Sahlsten (KD), Jarmo Uusitalo (MP), Camilla 

Johansson (C) och Henrik Sundström (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2023-02-22 § 64 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag.  

Bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB. 

Bolagsordning för Lysekils Busstrafik AB. 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP), David Sahlsten (KD) och Henrik Sundström (M): bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Sonny Persson (S): I första hand återremiss för att klarlägga lagligheteten av förslaget 

samt eventuella konsekvenser för verksamheten, i andra hand avslag på 

kommunstyrelsens förslag. 

 

David Höglund Velasquez (V), Robert Wendel (S), Camilla Johansson (C),  

Jarmo Uusitalo (MP): bifall till Sonny Perssons (S) yrkande. 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera 

detsamma enligt Sonny Perssons (S) yrkande och finner kommunfullmäktige besluta att 

återremittera ärendet med hänvisning till kommunallagens bestämmelse om 

minoritetsåterremisser. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 59 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att klarlägga lagligheteten av förslaget 

samt eventuella konsekvenser för verksamheten.  

 

Deltar ej i beslut 

Liberalernas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 60 Dnr KS 2023/00139 

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Energi AB med 
dotterbolag, vinstutdelning 

Sammanfattning 

Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas enligt aktiebolagslagen av bolagstämman. 

Det är bolagets styrelse som föreslår till vilket belopp utdelningen ska ske och stämman 

kan inte besluta om högre utdelning än den som styrelsen föreslagit. Aktiebolagslagen 

(18 kap 1 §) ger dock möjlighet att i bolagsordningen föreskriva en möjlighet för 

stämman att besluta om högre vinstutdelning än nivån i styrelsen förslag. 

En revidering av bolagsordningarna för samtliga bolag i koncernen Uddevalla 

Utvecklings AB föreslås i syfte att möjliggöra att vid bolagsstämmorna besluta om en 

högre vinstutdelning än bolagsstyrelsernas förslag. Ändringsförslaget återfinns i en ny 

paragraf i respektive bolagsordning benämnd vinstutdelning och är synlig i fet stil med 

gul markering.  

Christer Hasslebäck (UP), Sonny Persson (S), Maria Johansson (L), David Höglund 

Velasquez (V), Robert Wendel (S), David Sahlsten (KD), Jarmo Uusitalo (MP), Camilla 

Johansson (C) och Henrik Sundström (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2023-02-22 § 65 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag.  

Bolagsordning för Uddevalla Energi AB. 

Bolagsordning för Uddevalla Energi Elnät AB. 

Bolagsordning för Uddevalla Energi Värme AB. 

Bolagsordning för Uddevalla Kraft AB. 

Bolagsordning för Bohusgas AB. 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP), David Sahlsten (KD) och Henrik Sundström (M): bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Sonny Persson (S): I första hand återremiss för att klarlägga lagligheteten av förslaget 

samt eventuella konsekvenser för verksamheten, i andra hand avslag på 

kommunstyrelsens förslag. 

 

David Höglund Velasquez (V) och Robert Wendel (S), Jarmo Uusitalo (MP) 

och Camilla Johansson (C) : bifall till Sonny Perssons (S) yrkande. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera 

detsamma enligt Sonny Perssons (S) yrkande och finner kommunfullmäktige besluta att 

återremittera ärendet med hänvisning till kommunallagens bestämmelse om 

minoritetsåterremisser. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 60 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att klarlägga lagligheteten av förslaget 

samt eventuella konsekvenser för verksamheten. 

Deltar ej i beslut 

Liberalernas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 61 Dnr KS 2022/00573 

Val av revisorer till Johannes Andersson i Hogstorps donation, 
Stiftelsen Barnens Dag och Mediapoolen i Västra Götaland AB 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har uppmärksammat att val av revisorer återstår till vissa 

stiftelser och bolag 

 

Följande val behöver göras: 

 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter till stiftelsen Johannes Andersson i 

Hogstorps donation. 

 1 revisor till Stiftelsen Barnens dag. 

 1 revisorssuppleant till Mediapoolen i Västra Götaland AB 

Beslutsunderlag 

Kommunens revisorers nominering av revisorer. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-27. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslut beslutar 

att välja Tomas Amlöv (KD) till revisorsersättare i Mediapoolen i Västra Götaland AB 

till och med bolagets årsstämma 2027, 

 

att välja Erik Johansson (KD) och Johnny Nilsson (S) till revisorer samt Johanna 

Niklasson (SD) och Joakim Persson (UP) till revisorsersättare i stiftelsen Johannes 

Andersson i Hogstorps donation till och med 2026. 

 

att välja Erik Johansson (KD) och Johnny Nilsson (S) till revisorer samt Joakim 

Persson (UP) till revisorsersättare i stiftelsen Barnens Dag till och med 2026. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 62 Dnr KS 2023/00001 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2023 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga anmälningsärendena i förteckning 2023-02-27 till handlingarna.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 63 Dnr KS 2023/00160 

Avsägelse från Mikael Svenn (V) för uppdraget som ledamot i 
Uddevalla Energi AB 

Sammanfattning 

Mikael Svenn (V) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som 

ledamot i Uddevalla Energi AB med tillhörande dotterbolag.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Mikael Svenn. 

Yrkanden 

David Höglund Vealsquez (V) nominerar Kerstin Joelsson-Wallsby (V) till ny ledamot i 

Uddevalla Energi AB med tillhörande dotterbolag.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen, 

 

att välja Kerstin Joelsson-Wallsby (V) till ledamot i Uddevalla Energi AB, Uddevalla 

Kraft AB, Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Bohus Gas AB 

till och med bolagens årsstämmor 2027.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 64 Dnr KS 2023/00124 

Medborgarförslag från Frida Andersson om rätten till 
nödvändig tandvård för äldre människor som har hemsjukvård 
eller bor på särskilt boende 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt socialnämnden att besluta i ärendet efter remiss till det kommunala rådet 

för äldre och det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning, 

 

att nämnden ska avgöra ärendet senast den 8 mars 2024.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 65 Dnr KS 2023/00116 

Medborgarförslag från Inga-Lill Josefsson om att göra i ordning 
Fridhemsområdet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, 

 

att nämnden ska avgöra ärendet senast den 8 mars 2024.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 66 Dnr KS 2023/00141 

Motion från Kerstin Joelsson-Wallsby (V) m.fl. om kostnadsfri 
frukost för alla elever i Uddevalla kommuns grundskolor 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden, 

 

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

8 mars 2024.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 67 Dnr KS 2023/00126 

Motion från Maria Johansson (L) och Carl-Gustav Gustafsson 
(L) om ridanläggning vid Sunds herrgård 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden, 

 

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

8 mars 2024.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 68 Dnr KS 2023/00161 

Motion från Karin Engdahl (S) och Louise Åsenfors (S) om att 
Uddevalla kommun, som arbetsgivare, tar fram en strategi för 
att öka sin klimakteriekompetens 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen, 

 

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

8 mars 2024.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2023-03-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 69 Dnr KS 2023/00167 

Motion från Ann-Marie Viblom (MP) och Jarmo Uusitalo (MP) 
om att utarbeta en koldioxidbudget för att uppnå Parisavtalet  

Sammanfattning 

Under sammanträdet inlämnas en motion från Miljöpartiet om att utarbeta en 

koldioxidbudget för att uppnå Parisavtalet.  

 

Ole Borch (MP) redogör för innehållet i motionen. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen, 

 

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

8 mars 2024.  
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  Dnr:  

Förvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon 

 Postadress Gata 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post funktionsbrevlada 

 

Omröstningsbilaga till kommunfullmäktiges beslut 2023-

03-08 § 47 om avskaffande av resepolicy för Uddevalla 

kommun 
 

  Röst 

 

JA för att avgöra ärendet idag. 

Nej för återremiss. 

 

Resultat 
 Ja 36 

 Nej 25 
 

1 Henrik Sundström (M) Ja 

2 Camilla Josefsson (M) Ja 

3 Roger Ekeroos (M) Ja 

4 Mathilda Sténhoff (M) Ja 

5 Gösta Dahlberg (M) Ja 

6 Jens Borgland (M) Ja 

7 Niklas Moe (M) Ja 

9 Swen Stålros (M) Ja 

11 Zinab Parnian (C) Ja 

14 Maria Johansson (L) Ja 

15 Carl-Gustav Gustafsson (L) Ja 

17 David Sahlsten (KD) Ja 

18 Christina Nilsson (KD) Ja 

19 Jerker Lundin (KD) Ja 

20 Anibal Rojas Jorquera (KD) Ja 

44 Martin Pettersson (SD) Ja 

45 Mattias Forseng (SD) Ja 

46 Cecilia Andersson (SD) Ja 

47 Rolf Carlson (SD) Ja 

48 Gabriel Agstrand (SD) Ja 

49 Stefan Eliasson (SD) Ja 

50 Leif Frisk (SD) Ja 

51 Fredrik Stengavel (SD) Ja 

52 John Alexandersson (SD) Ja 

53 Krzysztof Swiniarski (SD) Ja 



  2 (2) 

  Dnr:  

 

 

  Röst 

54 Molly Franzén (SD) Ja 

56 Christer Hasslebäck (UP) Ja 

57 Merja Henning (UP) Ja 

58 Kent Andreasson (UP) Ja 

59 Caroline Henriksson (UP) Ja 

60 Lars Olsson (UP) Ja 

61 Manal Keryo (UP) Ja 

201 Per Almqvist (M) Ja 

202 Marie-Louise Andreasson (M) Ja 

210 Joceline Haddad (KD) Ja 

234 Paulina Lato Andersson (UP) Ja 

12 Jennie Ekland (C) Nej 

13 Camilla Johansson (C) Nej 

21 Anna-Lena Heydar (S) Nej 

23 Paula Berger (S) Nej 

24 Stefan Skoglund (S) Nej 

25 Annelie Högberg (S) Nej 

26 Robert Wendel (S) Nej 

28 Sonny Persson (S) Nej 

29 Karin Engdahl (S) Nej 

30 Hampus Bergman (S) Nej 

32 Björn Halldin Andersson (S) Nej 

33 Carina Antonsson (S) Nej 

34 Tommy Strand (S) Nej 

35 Susanne Börjesson (S) Nej 

36 Kenneth Engelbrektsson (S) Nej 

37 Veronica Vendel (S) Nej 

38 Kerstin Joelsson-Wallsby (V) Nej 

39 David Höglund Velasquez (V) Nej 

40 Kerstin Åkare (V) Nej 

41 Annette Frisk (V) Nej 

42 Jarmo Uusitalo (MP) Nej 

43 Ann-Marie Viblom (MP) Nej 

214 Margareta Wendel (S) Nej 

216 Denisa Botonjic (S) Nej 

217 Tony Wall (S) Nej 
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