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Plats: Digitalt i Teams och Fregatten 

Beslutande 
Lillemor Arvidsson (M), mötets ordförande 
Martina Pettersson (S), ersätter Katja Nikula (S) 
Annika Gustafsson (V), ersätter Birgit Strömberg (V) 
Bo Pettersson (S) 
Melisa Nilsson (S) 
Morgan Andersson (S) 
Sanida Okanovic (S) 
Lars-Ebbe Pettersson (S) 
Olof Lundberg (S) 
Janette Olsson (S) 
Jan Rudén (S) 
Göran Andtbacka, ersätter Himan Mojtahedi (S) 
Roger Andersson (S) 
Gunnel Lundgren (S) 
Claes Olsson (S) 
Ritva Stubelius (S) 
Linda-Maria Hermansson (C) 
Thomas Danielsson (C) 
Tomas Olsson (C) 
Helena Järpsten (ST) 
Agneta Pettersson Bell (ST), ersätter Robert Engström (ST) 
Sara Hohlfält (ST), ersätter Linda Ekdahl (ST) 
Annika Åberg - Darell (V) 
Jimmy Lövgren (MP) 
Johan Thunberg (MP) 
Krister Persson (M) 
Maria Renfors (M) 
Michael Ernfors (M) 
Johan Jönsson (M) 
Wouter Fortgens (M) 
Mats Gjertz (M), ersätter Helena Nävergårdh (M) 
Maggie Robertsson (M) 
Alexandra Ward-Slotte (M) 
Daniel Söderström (M), ersätter Peter Öberg (M) 
Camilla Brocker (M) 
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Lisbeth Svensson (L) 
Göder Bergermo (L) 
Magnus Bennsten (L) 
Lennart Svensson (L) 
Maria Bennsten (KD), ersätter Uno Danielsson (KD) 
Nedzad Deumic (KD) 
John Hansson (SD) 
Ulla Johansson (SD) 

Ersättare 
Håkan Hermansson (C) 
Ingemar Hadartz (L) 

Övriga närvarande 
Kicki Nordberg, kommundirektör 
Marcus Starcke, sekreterare 
Sophie Nygren, sekreterare 

Justeringsdag:  2022-01-26 

Justerare: Johan Thunberg (MP) 
Alexandra Ward-Slotte (M) 

Marcus Starcke Lillemor Arvidsson (M) Johan Thunberg (MP)  Alexandra Ward-
Slotte (M) 

sekreterare mötets ordförande justerare Justerare 
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Tillkännagivande om justerat protokoll 

Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla. 

Kommunfullmäktige 

Justeringsdatum:  2022-01-26 
Paragrafer: 1-15  
Datum då anslaget sätts upp: 2022-01-27 
Datum då anslaget tas ned: 2022-02-18 

Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

Marcus Starcke 
sekreterare 
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Innehållsförteckning 

§ 1 Fastställande av föredragningslistan 

§ 2 Enkel fråga om kameraövervakning och 

medborgares säkerhet - Johan Jönsson (M) 

KS 2021/86 

§ 3 Avtal vattenleverans Kungälv - Stenungsund - 

Tjörn 

KS 2021/970 

§ 4 Tillfälligt öppethållande av Hasselbackens 

förskola 

KS 2021/160 

§ 5 Ansökan om medlemskap i Räddningstjänsten 

Storgöteborg (RSG) samt övergång av 

verksamhet 

KS 2020/506 

§ 6 Permanent tillåtande för kommunstyrelsen och 

utskotten att sammanträda på distans 

KS 2019/585 

§ 7 Möjliggörande av digitalt deltagande på tekniska 

myndighetsnämndens sammanträden, 

komplettering av reglemente 

KS 2020/1006 

§ 8 Begäran om entledigande från uppdrag som 

ledamot i demokratiberedningen - Bert Nygren 

(KD) 

KS 2021/88 

§ 9 Fyllnadsval av ledamot i demokratiberedningen KS 2022/26 

§ 10 Begäran om entledigande från uppdrag som 

ledamot i beredningen för miljö och fysisk 

planering - Christer Svensson (S) 

KS 2021/88 

§ 11 Fyllnadsval av ledamot i beredningen för miljö 

och fysisk planering 

KS 2022/26 

§ 12 Begäran om entledigande från uppdrag som 

nämndeman i Uddevalla tingsrätt - Mats Gjertz 

(M) 

KS 2021/88 

§ 13 Fyllnadsval av två nämndemän i Uddevalla 

tingsrätt 

KS 2022/26 
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§ 14 Begäran om entledigande från uppdrag som 

ledamot i Gårdsjöstiftelsen - Christer Svensson 

(S) 

KS 2021/88 

§ 15 Fyllnadsval av ledamot i Gårdsjöstiftelsen KS 2022/26 
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§ 1

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan enligt förslag. 
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§ 2 Dnr: KS 2021/86 

Enkel fråga om kameraövervakning och medborgares säkerhet - 
Johan Jönsson (M) 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen och anser frågan besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Jönsson (M) har inkommit med en enkel fråga till kommunfullmäktige. Frågan avser 
kameraövervakning vid utsatta områden, varför kameror inte har satts upp än och hur 
medborgares säkerhet kan säkerställas under tiden. 

Kommunstyrelsens ordförande Olof Lundberg (S) besvarar frågan. 

Beslutsunderlag 
Enkel fråga initierad av Johan Jönsson (M) 2021-12-02 

Inlägg i debatten 
Johan Jönsson (M) och Olof Lundberg (S) gör inlägg i debatten. 
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§ 3 Dnr: KS 2021/970 

Avtal vattenleverans Kungälv - Stenungsund - Tjörn 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avtalen gällande vattenleverans från Kungälvs kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunerna Tjörn, Stenungsund och Kungälv har ingått ett intentionsavtal angående 
utbyggnad av VA-system. Avtalet hanterade kommunernas vilja att leverera vatten från 
Kungälv till Stenungsund och vidare till Tjörn (bilaga 1). 

Kungälv har sedan 2019 ett nytt vattenverk i drift och genomför nu byggnation av 
vattenledning från Kungälvs vattenverk till kommungränsen mot Stenungsund. Arbetet består 
av ett antal delprojekt. Sammantaget planeras leveransen av vatten från Kungälv vidare till 
Stenungsund och slutligen Tjörn från årsskiftet 2023/24. 

Den avslutande entreprenaden på Kungälvs del samordnas med entreprenaden på 
Stenungsunds kommuns sida om förbindelsepunkten. Stenungsund kommun kommer att 
förmedla vatten till Tjörn via befintlig ledning från Tollenäs i Stenungsunds kommun till 
Höviksnäs i Tjörns kommun. 

Stenungsunds kommun har i nära samarbete med Kungälvs kommun och Tjörns kommun 
tagit fram avtal som följer intentionsavtalets avsikter. 

Beslutsunderlag 
Beslut kommunstyrelsen 2022-01-10 § 14 
Tjänsteskrivelse 2021-10-25 
Bilaga 1, Intentionsavtal 
Bilaga 2, Kalkylblad Kungälv 
Bilaga 3, Kalkylblad Stenungsund 
Bilaga 4, Avtal Kungälv – Stenungsund 
Bilaga 5, Avtal Stenungsund – Tjörn 
Illustration förbindelsepunkter 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S), Linda-Maria Hermansson (C), Morgan Andersson (S), Göder Bergermo 
(L), Wouter Fortgens (M), Michael Ernfors (M), Jimmy Lövgren (MP), Helena Järpsten (ST), 
John Hansson (SD) och Annika Åberg-Darell tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslut skickas till 
Camilla.svensson@stenungsund.se 
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§ 4 Dnr: KS 2021/160 

Tillfälligt öppethållande av Hasselbackens förskola 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Hasselbackens förskola stängs 15 juli 2022 utifrån tidigare 
fattat beslut i kommunfullmäktige 6 maj 2021 § 97. Lokalen där Hasselbackens förskola idag 
är placerad får vid behov användas som tillfällig förskola. 

Reservationer 
Nedzad Deumic (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Protokollsanteckningar 
Linda-Maria Hermansson (C): 

”I det här ärendet är det 2 separata problem som måste lösas och som är oförenliga med 
förvaltningens föreslagna lösning att hålla Hasselbackens förskola öppen ytterligare ett år: 

1. Barnen som går på Hasselbackens förskola idag behöver komma till andra grupper med fler
barn med svenska som modersmål för att få en bättre språkutveckling.
2. Vi behöver lösa tillfälliga förskoleplatser för de barn som skulle börjat på Hallerna förskola
januari 2023, som tyvärr blir försenad på grund av ett överklagat bygglov.

I Välfärdsutskottet har vi vid ett flertal tillfällen pratat om situationen på Hasselbackens 
förskola. Beläggningen har varit låg och det har varit svårt att få föräldrar ifrån andra delar i 
kommunen att välja förskolan trots att förvaltningen under flera år har arbetat hårt för just 
detta. Satsningar på hög andel utbildad personal, förestelärare för att utveckla pedagogiken 
och små barngrupper för att attrahera har inte hjälpt, vilket har resulterat i att de barn som går 
på Hasselbackens förskola, till övervägande majoritet, är barn med annat språk än svenska 
som modersmål. För att kompensera för att dessa barn inte har svenska språket med sig 
hemifrån på ett naturligt sätt har förskolan satt in extra resurser i form av högre personaltäthet 
och specialpedagoger. Trots detta kan vi se att barnen som kommer till skolan från 
Hasselbackens förskola har en sämre språkutveckling än barn med samma bakgrund som gått 
i förskolor med fler kamrater med svenska som modersmål. Det är trots allt i leken och 
tillsammans med de andra barnen som språket utvecklas som mest.  
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Eftersom förvaltningen under flera år har försökt komma till rätta med problemet, men inte 
lyckat är det viktigt att vi står fast vid beslutet att stänga förskolan och inte offra fler barns 
språkutveckling för att bygget av en annan förskola blir försenat. Barnen kommer att erbjudas 
plats på de andra förskolorna i centrum, som alla ligger inom gångavstånd från Hasselbacken. 
På så sätt blir det en bättre integration och bättre språkutveckling för de barn som har ett annat 
modersmål en svenska och ger dem likvärdiga förutsättningar som andra barn inför 
övergången till förskoleklass.  

Då bygglovet för Hallerna förskola är överklagat och den med största sannolikhet kommer att 
bli minst 1 år försenad kommer det att uppstå ett underskott av förskoleplatser med början i 
januari 2023. Redan idag finns ersättningsmoduler för Hallerna förskola placerade på 
Kristinedals grusplan med 5 avdelningar, men de kommer inte att täcka behovet efter 2022 
och fler tillfälliga avdelningar behöver tillskapas. Att då använda de lokaler där 
Hasselbackens förskola är idag är en kostnadseffektiv tillfällig lösning. Dels utifrån att det är 
lokaler som kommunen äger som står tomma och är ändamålsenliga. Dels utifrån att det är 
lokaler som bedömts ha en begränsad livslängd utan omfattande renovering och inte är tänkta 
att inhysa annan permanent etablering av verksamhet.”  

Maria Renfors (M): 

”För oss i Moderaterna är det viktigt att tjänsteskrivelserna utgör beslutsunderlag som ger hela 
bilden. Utan den information som Centern förtjänstfullt sammanfattat under ”skäl till beslut” 
och som idag läggs som protokollsanteckning, ter sig beslutsfattarnas agerande ologiskt. 

I en politiskt styrd organisation är tillit en förutsättning. Vi behöver i framtiden kunna lita på 
att vi får den information vi behöver för att kunna fatta långsiktiga och kloka beslut.” 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 6 maj 2021 § 97 att Hasselbackens förskola ska stängas den 15 
juli 2022. På grund av förseningar i byggnationen av ny förskola i Hallerna behöver 
ytterligare platser tillskapas. Förslaget är att Hasselbackens förskola hålls öppen ytterligare en 
period, för att säkerställa ett tillräckligt antal förskoleplatser fram till att den nya förskolan på 
Hallerna är klar. 

Beslutsunderlag 
Beslut kommunstyrelsen 2022-01-10 § 24 
Tjänsteskrivelse 2021-03-07 
Välfärdsutskottet 2020-12-09 § 98  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras klockan 21:30-21:40 på begäran av Nedzad Deumic (KD). 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Linda-Maria Hermansson (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag, med ändring av att Hasselbackens förskola stängs 15 juli 2022, 
inte juni.   

Annika Åberg-Darell (V), Johan Thunberg (MP), John Hansson (SD), Melisa Nilsson (S), 
Lisbeth Svensson (L), Maria Renfors (M), Sanida Okanovic (S), Helena Järpsten (ST), Jimmy 
Lövgren (MP), Agneta Pettersson Bell (ST) och Ulla Johansson (SD) tillstyrker Linda-Maria 
Hermanssons förslag (C).   

Nedzad Deumic (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att stängningen av 
Hasselbackens förskola skjuts fram till den 15 juli 2023. Om behovet av öppethållandet av 
förskolan därefter kvarstår ska nytt beslut fattas. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Linda-Maria Hermanssons (C) med fleras förslag mot Nedzad Deumics 
(KD) förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Linda-Maria 
Hermanssons (C) förslag.  

Beslut skickas till 
Benny.ankargren@stenungsund.se 
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§ 5 Dnr: KS 2020/506 

Ansökan om medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) 
samt övergång av verksamhet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Stenungsunds kommun ansöker om medlemskap i 
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). 

Kommunfullmäktige ger direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) i 
uppdrag att verka och möjliggöra för övergång av verksamheten till Räddningstjänsten 
Storgöteborg under 2022. Avstämningar ska kontinuerligt ske med medlemssamrådet. 

Protokollsanteckning 
Maria Renfors (M): 

” Då beslutsmeningarna är tänkta att vara likalydande i de tre medlemskommunerna, Tjörn, 
Lilla Edet och Stenungsund, och givet att beslut redan är fattat i de två förstnämnda vill 
Moderaterna istället för ett tilläggsyrkande tydliggöra vår ståndpunkt i och med denna 
protokollsanteckning.  

I tjänsteskrivelsen kan man läsa att processen framåt bör bestå av två parallella spår. Vi hade 
önskat att det av beslutsmeningarna tydligare framgått att det är så det skall bli.  

• Vi ser det som lämpligt att direktionen skall hantera frågan om succesiv
verksamhetsövergång och i rollen vara begränsad till att hantera frågor som
arbetsgivare och integrering av de respektive förbundens verksamheter.

• Det är kommunerna separat som skall hantera frågan om formellt medlemskap i
RSG.”

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, 
Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum av vilka ett flertal tillkommit 
efter hand sedan starten av kommunalförbundet 1993. 

Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun beslutade den 10 juni 2021 (§ 122) att lämna in 
en intresseanmälan om medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg. Även resterande 
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kommuner inom Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, Lilla Edet och Tjörn, har lämnat 
in en intresseanmälan.  

RSG har låtit utreda förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap i förbundet för 
Stenungsunds, Tjörns och Lilla Edets kommuner. Utredningen är färdigställd och överlämnad 
till kommunerna.  

Beslutsunderlag 
Beslut kommunstyrelsen 2022-01-20 § 44 
Tjänsteskrivelse 2022-01-11 
Skrivelse från RSG 2021-12-22 
Utredningsrapport 2021-12-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S), Göder Bergermo (L), Maria Renfors (M), Linda-Maria Hermansson (C), 
Nedzad Deumic (KD), Ulla Johansson (SD) och Annika Åberg-Darell (V), tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
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§ 6 Dnr: KS 2019/585 

Permanent tillåtande för kommunstyrelsen och utskotten att 
sammanträda på distans 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen och utskotten ska få sammanträda på 
distans. För att möjliggöra detta beslutar kommunfullmäktige att anta det reviderade 
reglementet med nya paragrafer och reviderad paragrafnumrering.  

Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen, i de fall kommunstyrelsens sammanträde 
genomförs digitalt, underlättar för allmänhet och media genom att tillse att de ges möjligheten 
att erhålla länk till sammanträdet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att tillåta digitalt deltagande för ledamöter på 
distans i kommunstyrelsen och utskotten. Beslutet var emellertid tidsbegränsat och 
möjligheten att delta på distans upphörde vid årsskiftet 2021/2022.  

Beslutsunderlag 
Beslut kommunstyrelsen 2022-01-10 § 30 
Tjänsteskrivelse 2021-12-16 
Reviderat reglemente 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Maria Renfors (M) föreslår som tillägg till kommunstyrelsens förslag att förvaltningen, i de 
fall kommunstyrelsens sammanträde genomförs digitalt, underlättar för allmänhet och media 
genom att tillse att de ges möjligheten att erhålla länk till sammanträdet. 

Agneta Pettersson Bell (ST) och Jimmy Lövgren (MP) tillstyrker Maria Renfors (M) 
tilläggsförslag.  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag och finner att så sker.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta Maria Renfors (M) tilläggsförslag och 
konstaterar att så sker.  

Beslut skickas till 
Erik.ahlstrom2@stenungsund.se 
Viktoria.petersson@stenungsund.se 
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§ 7 Dnr: KS 2020/1006 

Möjliggörande av digitalt deltagande på tekniska 
myndighetsnämndens sammanträden, komplettering av reglemente 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tekniska myndighetsnämnden ska få sammanträda på 
distans. För att möjliggöra detta beslutar kommunfullmäktige att komplettera reglementet för 
nämnden med följande nya paragraf: 

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Eftersom det kan förekomma sekretessuppgifter ska lokalen vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 4 dagar i förväg anmäla detta till kansliet. 
Nämndens presidium avgör om förutsättningarna för deltagande på distans är uppfyllda. 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att tillåta digitalt deltagande för ledamöter på 
distans i tekniska myndighetsnämnden. Beslutet var emellertid tidsbegränsat och upphörde att 
gälla vid årsskiftet 2021/2022.  

Beslutsunderlag 
Beslut kommunstyrelsen 2022-01-10 § 31 
Tjänsteskrivelse 2022-01-10 

Beslut skickas till 
mia.skytt@stenungsund.se 
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§ 8 Dnr: KS 2021/88 

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i 
demokratiberedningen - Bert Nygren (KD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Bert Nygren (KD) från uppdraget som ledamot i 
demokratiberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Bert Nygren (KD) har inkommit med begäran om att entledigas från sitt uppdrag som ledamot 
i demokratiberedningen.  

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2021-12-24 

Beslut skickas till 
Soltak AB 
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§ 9 Dnr: KS 2022/26 

Fyllnadsval av ledamot i demokratiberedningen 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Henrik Hansson (KD) till ledamot i demokratiberedningen för 
återstoden av mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har, på hans egen begäran, entledigat Bert Nygren (KD) från uppdraget 
som ledamot i demokratiberedningen. Kommunfullmäktige behöver därför förrätta 
fyllnadsval av en ledamot i demokratiberedningen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD) föreslår att Henrik Hansson (KD) utses till ledamot i 
demokratiberedningen. 

Beslut skickas till 
Soltak AB 
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§ 10 Dnr: KS 2021/88 

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i beredningen 
för miljö och fysisk planering - Christer Svensson (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Christer Svensson (S) från uppdraget som ledamot i 
beredningen för miljö och fysisk planering. 

Sammanfattning av ärendet 
Christer Svensson (S) har inkommit med begäran om att entledigas från uppdraget som 
ledamot i beredningen för miljö och fysisk planering.  

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2021-12-15 

Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Kommunfullmäktige
2022-01-20

§ 11 Dnr: KS 2022/26 

Fyllnadsval av ledamot i beredningen för miljö och fysisk planering 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Göran Andtbacka (S) till ledamot i beredningen för miljö och 
fysisk planering för återstoden av mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har, på hans egen begäran, entledigat Christer Svensson (S) från 
uppdraget som ledamot i beredningen för miljö och fysisk planering. Kommunfullmäktige 
behöver därför förrätta fyllnadsval av en ledamot i beredningen för miljö och fysisk planering. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår att Göran Andtbacka (S) utses till ledamot i beredningen för miljö och 
fysisk planering för återstoden av mandatperioden. 

Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2022-01-20

§ 12 Dnr: KS 2021/88 

Begäran om entledigande från uppdrag som nämndeman i 
Uddevalla tingsrätt - Mats Gjertz (M) 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Mats Gjertz (M) från uppdraget som nämndeman i Uddevalla 
tingsrätt. 

Sammanfattning av ärendet 
Mats Gjertz (M) har inkommit med begäran om att entledigas från uppdraget som 
nämndeman i Uddevalla tingsrätt.  

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2021-12-16 

Beslut skickas till 
Soltak AB 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2022-01-20

§ 13 Dnr: KS 2022/26 

Fyllnadsval av två nämndemän i Uddevalla tingsrätt 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Ann-Christin Jirblom Karlsson (S) och Maggie Robertsson (M) till 
nämndemän i Uddevalla tingsrätt. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har, då deras egen begäran, entledigat Ida Melin (S) och Mats Gjertz 
(M) från deras uppdrag som nämndemän i Uddevalla tingsrätt. Kommunfullmäktige behöver
därför förrätta fyllnadsval av två nämndemän i Uddevalla tingsrätt.

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår att Ann-Christin Jirblom Karlsson (S) utses till nämndeman i 
Uddevalla tingsrätt. 

Maria Renfors (M) föreslår att Maggie Robertsson (M) utses till nämndeman i Uddevalla 
tingsrätt. 

Beslut skickas till 
Soltak AB 
Uddevalla tingsrätt 

23



Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2022-01-20

§ 14 Dnr: KS 2021/88 

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i 
Gårdsjöstiftelsen - Christer Svensson (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Christer Svensson (S) från uppdraget som ledamot i 
Gårdsjöstiftelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Christer Svensson (S) har inkommit med begäran om att entledigas från uppdraget som 
ledamot i Gårdsjöstiftelsen.  

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2021-12-15 

Beslut skickas till 
Soltak AB 
Gårdsjöstiftelsen 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2022-01-20

§ 15 Dnr: KS 2022/26 

Fyllnadsval av ledamot i Gårdsjöstiftelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Sanida Okanovic (S) till ledamot i Gårdsjöstiftelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Christer Svensson (S) har, på hans egen begäran, entledigats från uppdraget som ledamot i 
Gårdsjöstiftelsen. Fyllnadsval behöver förrättas av en ledamot i Gårdsjöstiftelsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår att Sanida Okanovic (S) utses till ledamot i Gårdsjöstiftelsen. 

Beslut skickas till 
Soltak AB 
Gårdsjöstiftelsen 
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