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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. 
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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. 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-05-16 

Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S), Annelie Högberg (S), Kent Andreasson (UP) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-05-16 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2022-05-17 

Samhällsbyggnadsnämnden för vidare expediering och kungörelse 

 

 


	Antagande av detaljplan för Forshälla-Röd 2:12 m.fl. Skola på Skäret.
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Propositionsordningar
	Forts. § 102  Omröstningsresultat
	Beslut
	Reservation


