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§ 122 Dnr KS 2022/00204 

Antagande av Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 

Sammanfattning 

Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram, Översiktsplan 

för Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan 

startade 2017 efter att översiktsplanen 2010 i samband med aktualitetsprövning inte 

längre befanns aktuell. Det bestämdes även att den nya översiktsplanen skulle vara en 

digital och interaktiv ingång till kommunen. Förslaget till ny översiktsplan har varit ute 

på internremiss till politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige samt 

nämnder och bolag 1 mars-30 november 2020. Därefter skickades förslaget ut på 

samråd 3 maj- 15 augusti 2021, följt av granskning 31 januari- 31 mars 2022. Samråd 

och granskning har skett med statliga myndigheter, kommunala bolag, förvaltningar och 

politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige samt till grannkommuner, 

föreningar, näringsliv och medborgare. Efter samrådet sammanställdes alla inkomna 

synpunkter i en samrådsredogörelse och efter granskningsperioden har inkomna 

synpunkter sammanställts och bemöts i ett granskningsutlåtande.  

 

Martin Pettersson (SD), Kenth Johansson (UP), David Sahlsten (KD),  

Ingemar Samuelsson (S) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2025-05-25 § 155 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, datum 2022-04-20. 

Utdrag av samtliga texter-Uddevalla kommun ÖP 2022, datum 2022-05-03.  

Kartlager-Uddevalla kommun ÖP 2022, datum 2022-05-03.   

Granskningsutlåtande-Uddevalla kommun ÖP 2022, datum 2022-05-03.  

Särskild sammanställning med avseende miljöaspekter, datum 2022-05-03. 

Miljökonsekvensbeskrivning-Uddevalla kommun ÖP 2022, datum 2022-04-20. 

Samrådsredogörelse-Uddevalla kommun ÖP 2022, datum 2022-04-20. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Att anta Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 med tillägget 

för vägledning.  

 

David Sahlsten (KD): Bifall till Martin Petterssons (SD) yrkande. 

 

Ingemar Samuelsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 

kommunfullmäktige bifalla detta. Ordförande ställer därefter proposition på Martin 

Petterssons (SD) tilläggsyrkande och finner avslå detsamma. 
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Forts. § 122 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta Uddevalla kommuns översiktsplan 2022. 

 

Reservation 

Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkanden. 

Protokollsanteckning 

Kenth Johansson (UP) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Uddevallapartiets remissförslag finns inte omnämnt i ”Samrådsredogörelse-Uddevalla 

kommun ÖP 2022”, där enbart två andra partier redovisas. Uddevallapartiet gjorde ett 

gediget arbete, som skickades in 2020-09-23, vilket alltså inte framgår av underlaget 

för beslut. Vi hoppas att våra väl genomarbetade synpunkter på sexton sidor ändå tagits 

i beaktande. 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-06-15 

Elving Andersson (C), Monica Bang Lindberg (L), Kenth Johansson (UP) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-06-15 

Sebastian Johansson 
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