
  
Utses att justera Annelie Högberg, Kent Andreasson 
Justeringens plats och tid Stadshuset 2022-05-16 kl. 16:00. Paragrafer §§ 98-121  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Sebastian Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Elving Andersson, Louise Åsenfors (§ 111) 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Annelie Högberg 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Kent Andreasson  

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunfullmäktige 2022-05-11 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2022-05-16 
Anslaget tas ner 2022-06-07 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11  
 

 
Sammanträde Kommunfullmäktige  
Plats och tid Bohusläns museum, kl.17:30-19:30 med ajournering kl. 18:30-18:55. 
  
Ledamöter Elving Andersson (C), Ordförande, ej § 111 p.g.a. jäv 

Mikael Staxäng (M) 

Niklas Moe (M) 

Camilla Josefsson (M) 

Camilla Johansson (C) 

Marie Pettersson (C) ej § 108 p.g.a. jäv 

Roger Johansson (L) 

Monica Bang Lindberg (L) 

Christina Nilsson (KD), 2:e vice ordförande, ej § 111 p.g.a. jäv 

David Sahlsten (KD), ej § 110 p.g.a. jäv 

Karin Johansson (KD) 

Jerker Lundin (KD) 

Anna-Lena Heydar (S) 

Ingemar Samuelsson (S) 

Paula Berger (S), ej § 110 p.g.a. jäv 

Stefan Skoglund (S) 

Annelie Högberg (S) 

Kenneth Engelbrektsson (S), ej § 108 p.g.a. jäv 

Sonny Persson (S) 

Louise Åsenfors (S), 1:e vice ordförande, tjänstgörande ordförande § 111 

Susanne Börjesson (S) 

Carina Åström (S) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Tommy Strand (S) 

Marie-Louise Ekberg (S) 

Robert Wendel (S) 

Veronica Vendel (S) 

David Höglund Velasquez (V) 

Jaana Järvitalo (V) 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

Ilir Kastrati (V) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Lars Eide Andersson (MP) 

Ann-Marie Viblom (MP) 

Martin Pettersson (SD) 

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), ej § 110 p.g.a. jäv 

Christer Hasslebäck (UP) 

Merja Henning (UP) 

Bjarne Rehnberg (UP) 

Caroline Henriksson (UP) 

Kent Andreasson (UP) 

Majvor Abdon (UP) 

Lars Olsson (UP) 

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

Swen Stålros (M) för Roger Ekeroos (M) 

Henrik Sundström (M) för Ingela Ruthner (M) från § 99, ej § 109 p.g.a 

jäv 

Katarina Torstensson (L) för Rolf Jonsson (L) 

Carl-Gustav Gustafsson (L) för Maria Johansson (L) 

Anibal Rojas Jorquera (KD) för Jerker Lundin (KD) 

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

Margareta Wendel (S) för Susanne Grönvall (S) 

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

Andreas Svensson (SD) för Rose-Marie Antonsson (SD) 

Anders Andersson (SD) Thommy Karlin (SD) 

  
Ersättare Catharina Hernod (S) 

Yngve Andersson (S) 

Anna-Karin Palm (S) 

Per-Arne Andersson (S) 

Josef Sannholm (S) 

Anya Wrigman (V) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Lars-Olof Laxrot (V) 

Dorota Hjoberg Carlsson (SD) 

Kenth Johansson (UP) 

Richard Bergström (UP) 

 
Övriga Ulf Teghammar (C), kommunrevisor 

Malin Krantz, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 98 Dnr KS 2021/00315 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson 
(UP), Lars Olsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) om 
miljövänliga p-platser i centrum 

Sammanfattning 

Ledamöter från Uddevallapartiet har i en motion i kommunfullmäktige yrkat på vissa 

åtgärder för att öka antalet parkeringsplatser och parkeringsplatser med möjlighet till 

laddning av elbilar. Samhällsbyggnadsnämnden, som ansvarar för kommunens 

trafikfrågor, har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ställningstagandet grundar sig främst på att förvaltningen inte upplever den brist på 

parkeringar som motionärerna ger uttryck för. Därutöver menar förvaltningen att de ytor 

som är möjliga att använda som parkeringar i dagsläget redan är ianspråktagna för just 

detta ändamål och Kungstorget ska inte användas för parkering enligt tidigare beslut. En 

mer utförlig redogörelse för samhällsbyggnads ställningstagande återfinns i 

samhällsbyggnads tjänsteskrivelse som utgör beslutsunderlag i ärendet.  

Kommunledningskontoret vill påpeka att kommunstyrelsen har avlagt ett klimatlöfte om 

att upprätta en så kallad laddplan i syfte att kartlägga och utreda laddmöjligheten för 

elfordon. Planen ska peka även ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka 

med aktörer som tillhandahåller laddning. Planen ska tas fram under 2022 med 

kommunledningskontoret som samordningsansvarig.  

Kommunledningskontoret har berett ärendet och tillstyrker nämndens bedömning.  

Ann-Charlott Gustafsson (UP), Martin Pettersson (SD), Kent Andreasson (UP), 

Ingemar Samuelsson (S), Ole Borch (MP), Camilla Johansson (C) och  

Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-04-27 § 120 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-04. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-03-22 § 106. 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-01-03. 

Motion från Uddevallapartiet. 

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson (UP) och Christer Hasslebäck (UP): 

Bifall till motionen. 

 

Ingemar Samuelsson (S), Camilla Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Martin Pettersson (SD): Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram realistiska förslag till 

fler parkeringsplatser i centrala Uddevalla och att därmed anse motionen besvarad. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 98 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner 

kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen.  

Reservation 

Uddevallapartiets och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för sina respektive yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 99 Dnr KS 2021/00316 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson 
(UP), Lars Olsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) om 
införande av P-skiva i centrum 

Sammanfattning 

Företrädare från Uddevallapartiet yrkar i en motion till kommunfullmäktige att 

kommunen ska införa avgiftsfri parkering i centrum, införa -p-skiva samt att alla 

avgiftsbelagda parkeringar omedelbart ska bli avgiftsfria i 2h. 

 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som föreslår 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Samhällsbyggnad redogör för sitt ställningstagande i tjänsteskrivelse daterad 2021-11-

24. I redogörelsen framkommer bland annat att en utredning har gjorts som visar att 

avgifter är ett viktigt styrmedel för att öka rotationen på parkeringarna vilket ökar 

tillgängligheten för parkeringsplatser för kortare besök i centrum. Samhällsbyggnad 

anser att nuvarande system fungerar bra och är i enlighet med de politisk antagna 

styrdokumenten på området. 

 

Kommunledningskontoret har ingenting att erinra i ärendet. 

 

David Sahlsten (KD), Henrik Sundström (M), Kent Andreasson (UP) och 

Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-04-27 § 121 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-06 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-03-22 § 197 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2021-11-24 

Motion från Uddevallapartiet 

Yrkanden 

Henrik Sundström (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kent Andreasson (UP): Bifall till motionen. 

 

David Sahlsten (KD) yrkar följande: 

1. att Uddevalla kommun inför p-skiva för parkeringar i centrum. 

2. att Uddevalla kommun inför två timmar fri parkering i Uddevalla centrum 

3. att förvaltningen får i uppdrag att se över alla reglementen så att det är möjligt 

att införa 2 timmar fri parkering i Uddevalla centrum.  

4. att tillåta parkering på del av torget vid lämpliga tidpunkter 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 99 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner kommunfullmäktige bifalla 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Ordförande beslutar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslaget. Ordförande ställer 

därefter proposition på Kent Andreassons (UP) yrkande mot David Sahlsten (KD) 

yrkande och finner kommunfullmäktige besluta att Kent Andreassons (UP) yrkande 

utgör motförslag till kommunstyrelsens förslag. 

 

Följande omröstningsproposition godkänns. 

 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Kent Andreassons (UP) yrkande. 

Omröstningsresultat 

Med 45 ja-röster mot 8 nej-röster och 4 ledamöter som avstår finner ordförande att 

kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag. Omröstningslistan biläggs 

protokollet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Reservation 

Kristdemokraternas och Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för sina respektive yrkanden. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 100 Dnr KS 2020/00626 

Motion från Torsten Torstensson och Stig Olsson om att ta 
fram rapport om jordbruksmarkens värden i 
samhällsplaneringen  

Sammanfattning 

Motion inkommen från Torsten Torstensson och Stig Olsson 2020. Gällande byggnation 

på jordbruksmark. De yrkar på att Uddevalla kommun ska besluta att följa Jönköpings 

kommuns exempel och ta fram en rapport om jordbruksmarkens värden i 

samhällsplaneringen (gärna i samråd med LRF och Hushållningssällskapet) och besluta 

om att brukningsvärd jordbruksmark inte skall exploateras i Uddevalla kommun. 

Uddevalla kommun har sedan dess via hushållningssällskapet i arbetet med att ta fram 

den nya översiktsplanen inventerat jordbruksmarken i kommunen. Den inventeringen 

resulterade i en rapport och ett kartlager som ligger inlagt i översiktsplanen som ett 

värde i samhällsplaneringen att ta hänsyn till.  

 

Uddevalla kommun följer även miljöbalken om att ingen jordbruksmark får tas i 

anspråk som inte uppfyller krav på samhällsnytta. Översiktsplanen pekar således inte ut 

ny exploatering på jordbruksmark.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-04-27 § 122 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse,2022-03-08. 

Motion från Torsten Torstensson och Stig Olsson. 

Bilaga om program tillhörande motion. 

Bilaga om Jönköpings kommuns rapport. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motionen besvarade med hänvisning till förvaltningens förslag till kommande 

översiktsplan. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 101 Dnr KS 2022/00214 

Revidering av avgifter för torghandel 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett förslag till sänkning av avgifterna för 

upplåtelse av saluplatser på Kungstorget. Förslaget motiveras med kommunens mål att 

stärka centrumhandeln genom att göra det mer attraktivt för knallar att bedriva handel i 

centrum. De aktuella avgifterna är reglerade i kommunens avgifter för markupplåtelser 

på allmän plats. 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-04-27 § 123 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-04. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-03-22. 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-03-22. 

Samarbetsavtal för markupplåtelser mellan Uddevalla kommun och Uddevalla 

Centrumutveckling. 

Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun. 

Jämförelse mellan olika kommuners avgifter för torghandel. 

Yrkanden 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att till och med 2022-12-31 sänka dagavgiften för torghandel till 125 kr/dag/plats, samt 

att till och med 2022-12-31 sänka årsavgiften för årsplats till 3 600 kr/år. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 102 Dnr KS 2022/00212 

Antagande av detaljplan för Forshälla-Röd 2:12 m.fl. Skola på 
Skäret.  

Sammanfattning 

Ett detaljplaneförslag för ny skola för upp till 600 elever inom fastigheterna Forshälla-

Röd 2:12 med flera, på Skäret, har upprättats. Syftet med detaljplanen är att tillskapa yta 

för skolverksamhet samt säkerställa god tillhörande infrastruktur. Vidare förslås 

säkerställande av kringliggande naturområde samt möjlighet till utökning av byggrätt 

för ett mindre antal angränsande fastigheter. Föreslagen exploatering omfattas inte av 

översiktsplan. I huvudsak omfattas inte planområdet av gällande detaljplan. 

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked 2020-03-25. Planförslaget, 

upprättat 2021-02-25 samt reviderat 2022-03-03, har varit föremål för samråd samt låtit 

granskas av samrådskretsen. I samrådskretsen finns berörda regionala och lokala 

aktörer, instanser, grannar och allmänheten. Uddevalla kommuns ställningstagande till 

inkomna synpunkter redovisas i granskningsutlåtandet samt samrådsredogörelsen. 

Detaljplanen föreslås nu att antas. 

 

David Sahlsten (KD), Martin Pettersson (SD), Christer Hasslebäck (UP),  

Roger Johansson (L) och Camilla Johansson (C) och Caroline Henriksson (UP) yttrar 

sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-04-27 § 124 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-03-31. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-03-22 § 77 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-03.  

Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2021-02-25, reviderad 2022-03-03. 

Planbeskrivning, upprättad 2021-02-25, reviderad 2022-03-03. 

Granskningsutlåtande, upprättad 2022-03-03. 

Översiktskarta 2022-03-03. 

Samrådsredogörelse, upprättad 2021-11-18. 

Yrkanden 

David Sahlsten (KD), Christer Hasslebäck (UP): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 

 

Roger Johansson (L), Camilla Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslag på detsamma 

och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Följande omröstningsproposition godkänns. 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 102 

 

Omröstningsresultat 

Med 44 ja-röster mot 12 nej-röster och 1 ledamot som avstår finner ordförande att 

kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag. Omröstningslistan biläggs 

protokollet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta detaljplanen. 

Reservation 

Uddevallapartiets och Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för sina respektive yrkanden. 

 

Protokollsanteckning 
Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Vårt deltagande i detta beslut bygger dels på att den exteriöra gestaltningen i ett senare  

bygglovsskede utformas för att passa in i landskapsbilden, samt att väg 679 breddas i  

enlighet med kommunens föreslag till Trafikverket. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 103 Dnr KS 2022/00213 

Förslag på nya namn på platsen vid Zachaus gränd och gränd 
vid Studio 32 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i beslut 2022-03-22 § 122 nya namn och nya 

sträckningar av befintliga namn för platser vid Zachaus gränd och klocktornet i centrala 

Uddevalla. Förlagen är att den nya platsbildningen vid korsningen Zachaus gränd och 

Kungsgatan benämns Gertrud Zachaus gränd. Därutöver föreslås att gränden 

Blomsterwalls gränds, vid Studio 32 förlängs till att gälla hela sträckan från Kungsgatan 

fram till Stora Nygatan. 

Ärendet har beretts i kommunens namnberedning och en mer utförlig motivering till 

förslagen återfinns i samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-03-03. 

Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-04-27 § 125 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-01. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-03-22 § 112. 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-03-03. 

Kartunderlag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa namnet på den nya platsbildningen på Kungsgatan till Gertrud Zachaus 

plats, 

att fastställa att hela den gränd som löper från Kungsgatan och Stora Nygatan ska bära 

namnet Blomsterwalls gränd. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 104 Dnr KS 2022/00111 

Besvarande av revisionsrapport avseende granskning av 
jävsutskottet 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har låtit granska kommunstyrelsens ansvar för 

myndighetsutövningen genom jävsutskottet. Granskningen har syftat till att bedöma om 

kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig handläggning vid myndighetsutövning 

genom jävsutskottet. Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen 

delvis har säkerställt en ändamålsenlig handläggning vid myndighetsutövning genom 

jävsutskottet men påpekar att vissa brister har noterats. Revisorernas har därför lämnat 

vissa rekommendationer som kommunstyrelsen bereds tillfälle att yttra sig över. 

Kommunledningskontoret föreslår att som svar överlämna förvaltningens 

tjänsteskrivelse 2022-03-18. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-04-27 § 126 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-18. 

Följebrev till kommunstyrelsen. 

Revisionsrapport avseende granskning av jävsutskottet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna kommunstyrelsens svar. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 105 Dnr KS 2022/00109 

Besvarande av revisionsrapport avseende granskning av 
styrning och kontroll av partneringprojekt 

Sammanfattning 

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun 

genomfört 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. 

Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 

och samhällsbyggnadsnämnden genom samhällsbyggnadsförvaltningen har tillskapat 

ändamålsenliga förutsättningar för styrning, ledning och uppföljning av 

partneringsamverkan i större investeringsprojekt. Det föreligger en tydlig struktur för 

hur den interna kontrollen av projektens olika faser ska ske. Styrning och ledning följer 

de rutiner som kommunen har utarbetat för sin projektledning i övriga projekt, med den 

skillnaden att i dessa projekt är entreprenören mer involverad genom hela processen. 

Av granskningen framkommer att samhällsbyggnadsförvaltningen har externt stöd av 

partneringledare i pågående projekt och rekommenderas att över tid bygga upp egen 

kompetens i denna för projekten väsentliga funktion. 

Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för partneringprojekten och behöver säkerställa att 

de risker som finns kopplade till partneringprojekt är väl omhändertagna av 

förvaltningen och projektledningen.  

För att förtydliga och dokumentera ansvarsfördelning mellan involverade nämnder och 

samtidigt minska riskerna och säkerställa att kommunens partneringprojekt fungerar på 

ett ändamålsenligt sätt har kommunledningsförvaltningen anställt en projektchef för 

stadsutvecklingsprojektet, där ingångna partneringavtal ingår. Detta tillskott av resurser 

ska säkerställa att den interna kontrollen säkras, att återrapportering från pågående 

projekt sker samt att möjlighet att bidra till att öka samhällsbyggnadsnämnden 

kompetens inom området sker. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-04-27 § 127 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-04. 

Rapport från kommunens revisorer  

Följebrev från kommunens revisorer  

 

 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 105 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna kommunstyrelsens svar. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 106 Dnr KS 2022/00143 

God ekonomisk hushållning 2022 för Uddevalla Vatten 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 Vatten ABs utvärdering är att bolaget har god ekonomisk hushållning när 

samtliga finansiella mål och minst 50 procent av de verksamhetsmässiga målen uppnås. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-04-27 § 128 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-04. 

Skrivelse från Uddevalla Vatten AB om god ekonomisk hushållning 2022. 

Bolagsstyrningsrapport från Uddevalla Vatten AB tillhörande god ekonomisk 

hushållning. 

Protokoll nr 1 från Uddevalla Vatten AB styrelsemöte 2022-02-17. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Uddevalla Vatten AB:s utvärdering av god ekonomisk hushållning. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 107 Dnr KS 2022/00166 

Revidering av bestämmelser för omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda (OPF-KL) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige 2021-10-13 beslutade att de förändringar som rör förtroendevaldas 

pension och en övergång till OPF-KL ska träda i kraft vid den tidpunkt som 

kommunstyrelsens personalutskott beslutar. Det framgår att nuvarande 

försäkringslösning ska avvecklas vilket gör att det inte kunde fastställas en tidpunkt för 

övergången. Det visade sig vara svårt att avveckla nuvarande försäkringslösning utan 

försämringar för de förtroendevalda i Uddevalla kommun. Det förslås nu i stället en 

revidering av nuvarande ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension” så att det 

överensstämmer med OPF-KL 18 och döps om till Riktlinjer för omställningsstöd och 

pension utifrån kommunens riktlinjer. Dessutom föreslås en justering på 

tillämpningsanvisningar som togs i personalutskottet 2021-12-01.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-04-27 § 129 

Personalutskottets protokoll, 2022-04-04 § 27 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2022-03-16 

Personalutskottets protokollsutdrag § 16 2016-04-06. 

Bilaga 1 OPF-KL Rev för Trygg PolitikerPension  

Reviderad Riktlinjer för omställningsstöd och pension -bilaga Reviderad 

Tillämpningsanvisningar för omställningsstöd och pension-bilaga  

Förslag till rutin för ansökan och handläggning av omställningsstöd -bilaga 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa reviderade Riktlinjer för omställningsstöd och pension att gälla från 2022-

01-01. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 108 Dnr KS 2022/00169 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för 
Räddningsförbundet mitt Bohuslän samt fråga om 
ansvarsfrihet 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har översänt årsredovisning för 2021 inklusive 

revisionsberättelse för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet för direktionen och 

de enskilda ledamöterna. 

Förbundet redovisar ett positivt resultat om 710 tkr (2020: +1349 tkr), inklusive 

finansiella kostnader. Intäkterna uppgår till 89 250 tkr (79 761 tkr), vilket är 698 tkr 

lägre än årets budget och 9 589 tkr högre än föregående år. Årets kostnader uppgår till 

88 479 tkr (78 379 tkr), vilket 1 401 tkr lägre än budget och 10 100 tkr högre än 

föregående år. Även detta år är avvikelserna från budget hänförbara till förbundets 

pensionsåtagande. För år 2021 når förbundet tre av fyra finansiella mål och 17 av 27 

verksamhetsmål. Ett antal verksamhetsmål har inte kunnat uppnås på grund av den 

rådande pandemin. Förbundets sammanvägda bedömning är att man uppnår kraven för 

god ekonomisk hushållning. 

I revisionsberättelsen är revisorernas sammantagna bedömning ”att resultatet enligt 

årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 

fullmäktige uppställt” 

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

direktionen/styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-04-27 § 130 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-14. 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns Årsredovisning 2021 inklusive 

revisionsberättelse. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisningen 2021 för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, 

att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja ansvarsfrihet för 

förbundsdirektionens ledamöter för den tid som revisionen omfattar. 

 

Jäv 
Kenneth Engelbrektsson (S) och Marie Pettersson (C) anmäler jäv och deltar inte i vare 

sig beslut eller överläggningar i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 109 Dnr KS 2022/00226 

Årsredovisning 2021 från Samordningsförbundet Väst samt 
fråga om ansvarsfrihet  

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har inkommit med årsredovisning samt revisionsberättelse 

för år 2021. 

Av handlingarna framgår att förbundet redovisar ett resultat om 225 tkr. 

Samordningsförbundets utgående egna kapital 2021-12-31 var 1 983 327 kr och ligger 

nära Nationella rådets rekommendation. Överskottet ska användas i insatser 2022. I de 

individinriktade insatserna 2021 hade förbundet 523 deltagare, 

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-04-27 § 131 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-12. 

Samordningsförbundet Väst, styrelseprotokoll nr 1 2022, § 7. 

Årsredovisning 2021 för samordningsförbundet Väst, med bilagor samt 

revisionsberättelse. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Väst, 

att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja förbundsstyrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Jäv 

Henrik Sundström (M) anmäler jäv och deltar inte i vare sig överläggningar eller beslut 

i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 110 Dnr KS 2022/00224 

Årsredovisning med revisionsberättelse 2021 för 
bostadsstiftelsen Uddevallahem, samt dotterbolagen 
Uddevallahem Bastionen AB, Uddevallahem Sundberg AB och 
Uddevallahem Holding AB samt årsredovisning med 
revisionsberättelse för bostadsstiftelsen Ljungskilehem, samt 
fråga om ansvarsfrihet  

Sammanfattning 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem har lämnat årsredovisning med revisionsberättelser för 

2021 för stiftelsen och bolagen som ingår i koncernen, samt för bostadsstiftelsen 

Ljungskilehem. Bostadsstiftelsen Uddevallahem är moderbolag i en koncern bestående 

av dotterbolagen Uddevallahem Holding AB, Uddevallahem Bastionen AB och 

Uddevallahem Sundberg AB. Styrelse och verkställande direktör är gemensam för 

moder- och dotterbolag samt för bostadsstiftelsen Ljungskilehem. Det ekonomiska 

resultatet efter skatt för bostadsstiftelsen Uddevallahem uppgår till 22 208 tkr (30 

653tkr fg år) och för koncernen uppgår resultatet till 30 591 tkr (40 638 tkr fg år). För 

bostadsstiftelsen Ljungskilehem uppgår årets resultat efter skatt till 1 460 tkr (2 765 tkr 

fg år).  

 

Revisorernas bedömning är att styrelsen har utfört sina uppdrag i enlighet med 

Uddevallahems respektive Ljungskilehems stadgar och att verksamheterna har skötts 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna 

kontrollen varit tillräcklig i båda bostadsstiftelserna. Någon grund för anmärkning mot 

styrelsen föreligger således inte. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-04-27 § 132 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-13 

Årsredovisning 2021 Bostadsstiftelsen Uddevallahem inklusive revisionsberättelse 

Årsredovisning 2021 Uddevalla Holding AB 

Årsredovisning 2021 Uddevalla Sundberg AB 

Årsredovisning 2021 Uddevalla Bastionen AB 

Årsredovisning 2021 Bostadsstiftelsen Ljungskilehem inklusive revisionsberättelse 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning till revisorernas skrivelser bevilja styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar, 

att godkänna årsredovisningen 2021 för Bostadsstiftelsen Uddevallahem, 

att godkänna årsredovisningen 2021 för Bostadsstiftelsen Ljungskilehem. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 110 

 

Jäv 
Paula Berger (S), Ann-Charlott Gustafsson (UP) och David Sahlsten (KD) anmäler jäv 

och deltar inte i vare sig överläggningar eller beslut i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 111 Dnr KS 2022/00234 

Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst samt 
återbetalning av eget kapital, samt fråga om ansvarsfrihet  

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har inkommit med årsredovisning samt 

revisionsberättelse för år 2021. Av handlingarna framgår att förbundet under år 2021 

utförde 341 000 uppdrag varav 1700 var översättaruppdrag. Det var 16000 fler uppdrag 

än vad som budgeterats för. Årets resultat blev 5,4 mkr att jämför med budgeterat 

nollresultat.  

 

Direktionen har också beslutat att återbetala 10 mkr av det egna kapitalet till 

medlemmarna. Återbetalningen baseras på respektive medlems andel köpta tolk- och 

översättartjänster under verksamhetsåren 2020 och 2021. Revisorerna tillstyrker att 

ledamöterna i direktionen beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-04-27 § 133 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-12.  

Tolkförmedling Väst, protokoll direktionen 2022-03-25 § 468.  

Tolkförmedling Väst, protokoll direktionen 2022-03-25 § 469.  

Tolkförmedling Väst, tjänsteutlåtande 2022-03-25.  

Revisionsberättelse 2021. Årsredovisning 2021, med bilagor. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst,  

att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja direktionen och samt de enskilda 

ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  

Jäv 
Elving Andersson (C) och Christina Nilsson (KD) anmäler jäv och deltar inte i vare sig 

överläggningar eller beslut i ärendet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 112 Dnr KS 2022/00001 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga anmälningsärenden i förteckning daterad 2022-04-04 till handlingarna.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 113 Dnr KS 2022/00276 

Medborgarförslag om att få sommarbusskort gratis 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till 

ungdomsfullmäktige, 

 

att kommunstyrelsen ska fatta beslut i ärendet senast den 11 maj 2023. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 114 Dnr KS 2022/00275 

Medborgarförslag från Erica Karlsson om att anlägga en 
streethockeyplan i Herrestad, Kisselberg 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet, 

 

att nämnden ska fatta beslut i ärendet senast den 11 maj 2023. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 115 Dnr KS 2022/00254 

Medborgarförslag från Birgitta Glada om mötesplats för 
flexlinjen på Överbyhöjd, Lanesundsviken 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet, 

 

att kommunstyrelsen ska fatta beslut i ärendet senast den 11 maj 2023. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 116 Dnr KS 2022/00249 

Medborgarförslag från Anders Eriksson om att förlänga 
staket/skydd vid korsningen från Skogslyckan ut på Fjällvägen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, 

 

att nämnden ska fatta beslut i ärendet senast den 11 maj 2023. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 117 Dnr KS 2022/00293 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) om 
upprustning av borgen på Tureborg 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kultur och fritidsnämnden, 

 

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

11 maj 2023.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 118 Dnr KS 2022/00290 

Fråga i kommunfullmäktige från David Sahlsten (KD) till 
socialnämndens ordförande Stefan Skoglund (S) om hantering 
av akut hemlöshet 

Sammanfattning 

David Sahlsten (KD) redogör för sin ställda fråga om hantering av hemlöshet med 

anledning av uppgifter om att ett akutboende kommer stängas under helgerna 

 

Socialnämndens ordförande Stefan Skoglund (S) besvarar frågan under sammanträdet. 

 

David Sahlsten (KD) yttrar sig med anledning av svaret. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 119 Dnr KS 2022/00292 

Fråga i kommunfullmäktige från David Sahlsten (KD) till 
kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S) om 
hantering av medborgardialog om nya Ljungskileskolan  

Sammanfattning 

David Sahlsten (KD) redogör för sin ställda fråga om fortsatt process för dialog om 

kommande byggnation av den nya Ljungskileskolan. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S) besvarar frågan under 

sammanträdet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 120 Dnr KS 2022/00247 

Fyllnadsval till ledamot i styrelsen för Mediapoolen Västra 
Götaland AB efter Cecilia Sandberg (S) från 2022-06-01 

Sammanfattning 

Cecilia Sandberg (S) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget 

som ledamot i Mediapoolen Västra Götaland AB: styrelse från och med den 1 juni 

2022. Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-13 att godkänna avsägelsen. 

 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot för återstoden av 

mandatperioden. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2022-04-13 § 96 

Avsägelse, 2022-04-13 

Yrkanden 

Paula Berger (S) nominerar Annelie Högberg (S). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att välja Annelie Högberg (S) till ledamot i Mediapoolen Västra Götaland AB:s styrelse 

från och med den 1 juni till och med återstoden av mandatperioden.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 121 Dnr KS 2022/00252 

Avsägelse från Lars Eide Andersson (MP) för uppdragen som 
ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i socialnämnden  

Sammanfattning 

Lars Eide Andersson (MP) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig 

uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i socialnämnden.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2022-04-20 

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP) nominerar Karin Molander (MP) till ny ersättare i socialnämnden. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen, 

 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning, 

 

att välja Karin Molander (MP) till ersättare i socialnämnden till och med återstoden av 

mandatperioden. 

 

 



  Röst 

Omröstningsbilaga till kommunfullmäktiges beslut 2022-05-11 § 99. 

 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson (UP), Lars Olsson (UP) 

och Christer Hasslebäck (UP) om införande av P-skiva i centrum 

 

Rösta Ja för att bifalla kommunstyrelsens förslag, Nej för bifall till motionen. 
 

Resultat 

 Ja 45 

 Nej 8 

 Avstår 4 

 Ej röstat 4 
 

2 Mikael Staxäng (M) Ja 

6 Niklas Moe (M) Ja 

9 Camilla Josefsson (M) Ja 

10 Elving Andersson (C) Ja 

11 Camilla Johansson (C) Ja 

13 Marie Pettersson (C) Ja 

15 Roger Johansson (L) Ja 

17 Monica Bang Lindberg (L) Ja 

22 Anna-Lena Heydar (S) Ja 

23 Ingemar Samuelsson (S) Ja 

24 Paula Berger (S) Ja 

25 Stefan Skoglund (S) Ja 

26 Annelie Högberg (S) Ja 

27 Kenneth Engelbrektsson (S) Ja 

29 Sonny Persson (S) Ja 

30 Louise Åsenfors (S) Ja 

32 Susanne Börjesson (S) Ja 

33 Carina Åström (S) Ja 

34 Tommy Strand (S) Ja 

35 Marie-Louise Ekberg (S) Ja 

36 Robert Wendel (S) Ja 

37 Veronica Vendel (S) Ja 

38 David Höglund Velasquez (V) Ja 

39 Jaana Järvitalo (V) Ja 

40 Kerstin Joelsson-Wallsby (V) Ja 

41 Ilir Kastrati (V) Ja 

42 Jarmo Uusitalo (MP) Ja 

44 Ann-Marie Viblom (MP) Ja 

45 Martin Pettersson (SD) Ja 

46 Rolf Carlson (SD) Ja 



  Röst 

49 Stefan Eliasson (SD) Ja 

50 Marjut Laine (SD) Ja 

51 Krzysztof Swiniarski (SD) Ja 

52 John Alexandersson (SD) Ja 

53 Mattias Forseng (SD) Ja 

201 Sture Svennberg (M) Ja 

203 Henrik Sundström (M) Ja 

205 Swen Stålros (M) Ja 

208 Katarina Torstensson (L) Ja 

209 Carl-Gustav Gustafsson (L) Ja 

212 Jan-Olof Andersson (S) Ja 

213 Margareta Wendel (S) Ja 

222 Ole Borch (MP) Ja 

224 Andreas Svensson (SD) Ja 

225 Anders Andersson (SD) Ja 

54 Ann-Charlott Gustafsson (UP) Nej 

55 Christer Hasslebäck (UP) Nej 

56 Merja Henning (UP) Nej 

57 Bjarne Rehnberg (UP) Nej 

58 Caroline Henriksson (UP) Nej 

59 Kent Andreasson (UP) Nej 

60 Majvor Abdon (UP) Nej 

61 Lars Olsson (UP) Nej 

18 Christina Nilsson (KD) Avstår 

19 David Sahlsten (KD) Avstår 

20 Karin Johansson (KD) Avstår 

210 Anibal Rojas Jorquera (KD) Avstår 

 



Omröstningsbilaga till kommunfullmäktiges beslut 2022-05-11 § 102 

 

Antagande av detaljplan för Forshälla-Röd 2:12 m.fl. Skola Skäret 

Rösta Ja för att bifalla kommunstyrelsens förslag, Nej för att avslag. 
 

Resultat 

 Ja 44 

 Nej 12 

 Avstår 1 

   
 

2 Mikael Staxäng (M) Ja 

6 Niklas Moe (M) Ja 

9 Camilla Josefsson (M) Ja 

10 Elving Andersson (C) Ja 

11 Camilla Johansson (C) Ja 

13 Marie Pettersson (C) Ja 

15 Roger Johansson (L) Ja 

17 Monica Bang Lindberg (L) Ja 

22 Anna-Lena Heydar (S) Ja 

23 Ingemar Samuelsson (S) Ja 

24 Paula Berger (S) Ja 

25 Stefan Skoglund (S) Ja 

26 Annelie Högberg (S) Ja 

27 Kenneth Engelbrektsson (S) Ja 

29 Sonny Persson (S) Ja 

30 Louise Åsenfors (S) Ja 

32 Susanne Börjesson (S) Ja 

33 Carina Åström (S) Ja 

34 Tommy Strand (S) Ja 

35 Marie-Louise Ekberg (S) Ja 

36 Robert Wendel (S) Ja 

37 Veronica Vendel (S) Ja 

38 David Höglund Velasquez (V) Ja 

40 Kerstin Joelsson-Wallsby (V) Ja 

41 Ilir Kastrati (V) Ja 

42 Jarmo Uusitalo (MP) Ja 

44 Ann-Marie Viblom (MP) Ja 

45 Martin Pettersson (SD) Ja 

46 Rolf Carlson (SD) Ja 

49 Stefan Eliasson (SD) Ja 

50 Marjut Laine (SD) Ja 

51 Krzysztof Swiniarski (SD) Ja 



52 John Alexandersson (SD) Ja 

53 Mattias Forseng (SD) Ja 

201 Sture Svennberg (M) Ja 

203 Henrik Sundström (M) Ja 

205 Swen Stålros (M) Ja 

208 Katarina Torstensson (L) Ja 

209 Carl-Gustav Gustafsson (L) Ja 

212 Jan-Olof Andersson (S) Ja 

213 Margareta Wendel (S) Ja 

222 Ole Borch (MP) Ja 

224 Andreas Svensson (SD) Ja 

225 Anders Andersson (SD) Ja 

18 Christina Nilsson (KD) Nej 

19 David Sahlsten (KD) Nej 

20 Karin Johansson (KD) Nej 

54 Ann-Charlott Gustafsson (UP) Nej 

55 Christer Hasslebäck (UP) Nej 

56 Merja Henning (UP) Nej 

57 Bjarne Rehnberg (UP) Nej 

58 Caroline Henriksson (UP) Nej 

59 Kent Andreasson (UP) Nej 

60 Majvor Abdon (UP) Nej 

61 Lars Olsson (UP) Nej 

210 Anibal Rojas Jorquera (KD) Nej 

39 Jaana Järvitalo (V) Avstår 
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