Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-12-08

Sammanträde
Plats och tid

Kommunstyrelsen
Östrabogymnasiet kl.16:00-16:10

Ledamöter

Ingemar Samuelsson (S), Ordförande
Monica Bang Lindberg (L), 1:e vice ordförande
Christer Hasslebäck (UP), 2:e vice ordförande
Mikael Staxäng (M)
Roger Ekeroos (M)
Camilla Johansson (C)
Paula Berger (S)
Stefan Skoglund (S)
Annelie Högberg (S)
Jarmo Uusitalo (MP)
Martin Pettersson (SD)
Rolf Carlson (SD)
Ann-Charlott Gustafsson (UP)

Tjänstgörande ersättare

Kent Andreasson (UP) för David Sahlsten (KD)
Sonny Persson (S) för David Höglund Velasquez (V)

Ersättare

Niklas Moe (M)
Elving Andersson (C)
Mattias Forseng (SD)

Övriga

Sara Gustafsson, tf. förvaltningschef kommunledningskontoret
Markus Hurtig, utredare

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Annelie Högberg
Östrabogymnasiet 2021-12-08 kl. 17:00

Underskrift sekreterare

…………………………………………
Markus Hurtig

Underskrift ordförande

…………………………………………
Ingemar Samuelsson

Underskrift justerande

…………………………………………
Annelie Högberg

Sammanträde
Förvaras hos
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ner
Underskrift

Justerandes signatur

Paragrafer

§§ 330-332

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande
Kommunstyrelsen 2021-12-08
Kommunledningskontoret
2021-12-08
2021-12-30
…………………………………………
Sebastian Johansson
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§ 330
Upprop samt val av justerare
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att välja Annelie Högberg (S) till justerare och att justeringen äger rum direkt efter
kommunstyrelsens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 331

Dnr KS 2021/00699

Beslut om rättelse av kommunfullmäktiges beslut 2020-07-01 §
162 och § 165
Sammanfattning

Kommunfullmäktiges beslut 2020-07-01 § 162, återkallande av uppdrag för
förtroendevalda i nämnder, kommunstyrelse samt uppdrag som kommunalråd och202007-01 § 65, val av ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder samt
kommunfullmäktiges övriga val för perioden 2020-2022 i vissa fall delar av perioden på
grund av ny majoritet, överklagades till förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten upphävde § 162 i den del det avser att återkalla uppdragen för
samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, krisledningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och valnämnden och § 165 i den del det avser att utse ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
socialnämnden, krisledningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och valnämnden.
Förvaltningsrättens dom överklagades till kammarrätten som 2021-11-17 beslutade att
inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.
Kammarrättens beslut får laga kraft 2021-12-09.
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 13 kap 15 § meddela beslut om rättelse
om ett beslut har upphävts genom ett avgörande som fått laga kraft och om beslutet
redan har verkställts. Kommunfullmäktige har således att fatta ett beslut i enlighet med
bestämmelsen.
För att nämndadministrationen ska ges möjlighet att verkställa rättelsen på ett rättssäkert
sätt och för att invänta tiden för rätt att överklaga kommunfullmäktiges rättelsebeslut
föreslås att beslutet ska gälla från och med 2022-01-05.
Rättelsen innebär att återkallade uppdrag återgår till de förtroendevalda som innehade
uppdragen före 2020-07-01, såvida dessa inte upphört av andra skäl därefter. Rättelsen
innebär också att de val av ledamöter och ersättare i ovan uppräknade nämnder och
kommunstyrelse som förrättades 2020-07-01 inte längre äger giltighet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-02.
Kammarrättens i Göteborg beslut 2021-11-17 i mål nr 5701-21.
Kammarrättens i Göteborg beslut 2021-11-17 i mål nr 5700-21.
Förvaltningsrättens i Göteborg dom 2021-09-06 i mål nr 9033-20.
Förvaltningsrättens i Göteborg dom 2021-09-06 i mål nr 8839-20.
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-07-01 § 162.
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-07-01 § 165.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 331 forts.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att rätta verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 2020-07-01 § 162 i den del det
avser att återkalla uppdragen för samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen,
barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden,
krisledningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och valnämnden,
att rätta verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 2020-07-01 § 165 i den del det
avser att utse ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, krisledningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden och valnämnden,
att rättelsen ska gälla från och med 2022-01-05, under förutsättning att kammarrättens
beslut 2021-11-17 i mål nr 5701-21 och 5700-21 får laga kraft.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 332

Dnr KS 2021/00700

Återkallande av uppdrag
Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap 21 § andra stycket får kommunfullmäktige välja ett nytt
presidium om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att
det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska
majoriteten.
Vid mandatperiodens inledning bestod majoriteten i fullmäktige, nämnderna och
styrelsen av partierna (UP), (MP) (M), (C) (KD) och (L) som tillsammans samlade 32
mandat. Partierna (S), (M), (C) och (L) meddelade under våren 2020 att dessa
tillsammans bildat en ny majoritet i kommunfullmäktige som samlar 32 mandat.
Detta innebär att ordföranden i kommunstyrelsen, socialnämnden och
krisledningsnämnden företräder ett parti (Uddevallapartiet) som inte längre ingår i den
politiska majoriteten.
Företrädare för den nya majoriteten har meddelat man har för avsikt att välja nya
presidium i kommunstyrelsen, socialnämnden och krisledningsnämnden. Uppdragen ska
återkallas innan nya val kan ske.
I annat ärende behandlar kommunfullmäktige rättelse av ett av förvaltningsrätten
upphävt beslut om återkallande av och nyval avseende samtliga ledamöter och ersättare
i styrelsen och nämnderna. Kammarrätten har efter överklagande beslutat att ej meddela
prövningstillstånd. Kammarrättens beslut får laga kraft 2021-12-09. Detta innebär i
sammanfattning att de personer som innehade uppdragen före 2020-07-01 återinträder.
Rättelsen föreslås verkställas den 5 januari, varför denna tidpunkt även bör gälla
avseende återkallande av ovan nämnda presidieuppdrag.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-07.
Kammarrättens i Göteborg beslut 2021-11-17 i mål nr 5701-21.
Kammarrättens i Göteborg beslut 2021-11-17 i mål nr 5700-21.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att konstatera att den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt
att det parti som kommunstyrelsens, socialnämndens och krisledningsnämndens
ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten.
att återkalla följande uppdrag:
kommunstyrelsens ordförande Christer Hasslebäck (UP)
kommunstyrelsens förste vice ordförande Jarmo Uusitalo (MP)
kommunstyrelsens andre vice ordförande Ingemar Samuelsson (S)
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
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§ 332 forts
socialnämndens ordförande Ann-Charlott Gustafsson (UP)
socialnämndens förste vice ordförande Henrik Sundström (M)
socialnämndens andre vice ordförande Stefan Skoglund (S)
krisledningsnämndens ordförande Christer Hasslebäck (UP)
krisledningsnämndens vice ordförande Ingemar Samuelsson (S)
att uppdragen ska återkallas med verkan från och med 2022-01-05 under förutsättning
att kammarrättens beslut 2021-11-17 i mål nr 5701-21 och 5700-21 får laga kraft.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

