
  
Utses att justera Paula Berger 
Justeringens plats och tid Stadshuset 2020-06-24 kl. 15:00 Paragrafer §§ 212-216  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Sebastian Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Christer Hasslebäck 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Paula Berger 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunstyrelsen 2020-06-24 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2020-06-24 
Anslaget tas ner 2020-07-16 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-24  
 

 
Sammanträde Kommunstyrelsen  
Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Bäve, kl.11:00-11:51 med ajournering kl. 

11:21-11:25 
  
Ledamöter Christer Hasslebäck (UP), Ordförande 

Jarmo Uusitalo (MP), 1:e vice ordförande 

Ingemar Samuelsson (S), 2:e vice ordförande 

Mikael Staxäng (M) 

Roger Ekeroos (M), deltar på distans 

Camilla Johansson (C) 

Rolf Jonsson (L), deltar på distans 

Paula Berger (S) 

Stefan Skoglund (S) 

David Höglund Velasquez (V) 

Martin Pettersson (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Kenneth Engelbrektsson (S), deltar på distans, för Cecilia Sandberg 

Christina Nilsson (KD) för David Sahlsten (KD) 

Mattias Forseng (SD) för Rolf Carlson (SD) 

  
Ersättare Monica Bang Lindberg (L) 

Annelie Högberg (S) 

Anna-Lena Heydar (S) 

Karna Thomasdotter (MP) 

Kent Andreasson (UP) 

 
Övriga Peter Larsson, kommundirektör 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 212 Dnr KS 304825  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning 

Ordförande lägger till följande ärende på dagens föredragningslista. 

 

Förkortning av öppettider för Närhälsan Uddevalla Jourcentral, Dagson. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att fastställa föredragningslistan med ovan nämnd förändring. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 213 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), Christina Nilsson (KD), Christer Hasslebäck (UP), Stefan 

Skoglund (S), Martin Pettersson (SD), Jarmo Uusitalo (UP) och David Höglund 

Velasquez (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Oppositionsrådets skrivelse 2020-06-18. 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): Bifall till förslaget i handlingarna. 

 

Christer Hasslebäck (UP): Återremiss till kommunledningskontoret för att utröna de 

juridiska aspekterna följs för att göra lagligt rätt och riktigt i hanteringsprocessen. 

 

I andra hand ett tilläggsyrkande till förslaget i handlingarna som lyder följande att 

uppdra åt förvaltningen att utröna de juridiska aspekterna runt de tre 

frågeställningarna fram till kommunfullmäktiges sammanträde så att alla partier har 

samma information runt juridiken i förfaringsprocessen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 213 

 

Martin Pettersson (SD) begär ajournering som verkställs kl. 11:22-11:25. 

 

Martin Pettersson (SD): Bifall till Christer Hasslebäcks (UP) tilläggsyrkande 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 

finner kommunstyrelsen besluta att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer därefter 

proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen bifalla det. 

Slutligen ställer ordförande proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner 

kommunstyrelsen avslå det. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

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 

David Höglund Velasquez (V) avstår från att delta i beslutet. 

 

Protokollsanteckning 

Jarmo Uusitalo (MP) anmäler att en protokollsanteckning ska lämnas i ärendet. Vid 

protokollets justering hade en sådan inte inkommit. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 214 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. 

 

Jarmo Uusitalo (MP) och Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Oppositionsrådets skrivelse 2020-06-18. 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): Bifall till förslaget i handlingarna. 

 

Christer Hasslebäck (UP): Återremiss till kommunledningskontoret för att utröna de 

juridiska aspekterna följs för att göra lagligt rätt och riktigt i hanteringsprocessen. 

 

I andra hand ett tilläggsyrkande till förslaget i handlingarna som lyder följande att 

uppdra åt förvaltningen att utröna de juridiska aspekterna runt de tre frågeställningarna 

fram till kommunfullmäktiges sammanträde så att alla partier har samma information 

runt juridiken i förfaringsprocessen. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 

finner kommunstyrelsen besluta att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer därefter 

proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen bifalla det. 

Slutligen ställer ordförande proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner 

kommunstyrelsen avslå det. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 214 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

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 7 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 7 ersättare 

  

att beslutet ska gälla från och med 2020-08-01.  

 

Deltar ej 
David Höglund Velasquez (V) avstår från att delta i beslutet. 

 

Protokollsanteckning 

Jarmo Uusitalo (MP) anmäler att en protokollsanteckning ska lämnas i ärendet. Vid 

protokollets justering hade en sådan inte inkommit. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 215 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. 

Beslutsunderlag 

Oppositionsrådets skrivelse 2020-06-18. 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): Bifall till förslaget i handlingarna. 

 

Christer Hasslebäck (UP): Återremiss till kommunledningskontoret för att utröna att de 

juridiska aspekterna följs för att göra lagligt rätt och riktigt i hanteringsprocessen. 

 

I andra hand ett tilläggsyrkande till förslaget i handlingarna som lyder följande: Att 

uppdra åt förvaltningen att utröna de juridiska aspekterna runt de tre 

frågeställningarna fram till kommunfullmäktiges sammanträde så att alla partier har 

samma information runt juridiken i förfaringsprocessen. 

 

Martin Pettersson (SD): Bifall till förslaget i handlingarna med tillägget att även 

ledamöterna i stiftelsen Barnens dag ska entledigas. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 

finner kommunstyrelsen besluta att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer därefter 

proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen bifalla det. 

Ordförande ställer därefter proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner 

kommunstyrelsen avslå det.  

 

Slutligen ställer ordförande proposition på Martin Petterssons (SD) tilläggsyrkande och 

finner kommunstyrelsen bifalla det. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts.§ 215 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

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 

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 
David Höglund Velasquez (V) avstår från att delta i beslutet. 

 

Protokollsanteckning 

Jarmo Uusitalo (MP) anmäler att en protokollsanteckning ska lämnas i ärendet. Vid 

protokollets justering hade en sådan inte inkommit. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 216 Dnr KS 2020/00451  

Förkortning av öppettider för Närhälsan Uddevalla Jourcentral, 
Dagson 

Sammanfattning 

Kommundirektör Peter Larsson informerar om att han under gårdagen har tagit emot 

underlag inför Hälso-sjukvårdsnämndens kommande sammanträde angående ett förslag 

om att förkorta öppettiderna på Närhälsan Uddevalla Jourcentral, Dagson. 

 

Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och enas om att uppdra åt kommundirektören att 

tillskriva Hälso-sjukvårdsnämnden att kommunstyrelsen oroas över förslaget och önskar 

föra en dialog med hälso-sjukvårdsnämnden innan beslut fattas. 

 

Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S), Martin Pettersson (SD), Christer 

Hasslebäck (UP), Ann-Charlott Gustafsson (UP), Rolf Jonsson (L), Camilla Johansson 

(C), Mikael Staxäng (M) och David Höglund Velasquez (V) yttrar sig i ärendet.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra åt kommundirektören att tillskriva Norra hälso- och sjukvårdsnämnden att 

kommunstyrelsen i Uddevalla önskar föra en dialog innan beslut i ärendet fattas. 

 

 

 


