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Deltagarförteckning                Omröstningsprotokoll 
         KF §   KF §  KF §  Anmärkning 

Nr Ledamot Närv Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

1 Catharina Bråkenhielm (S) X           
2 Göran Karlsson (S) X           
3 Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) X           
4 Morgan Vendel (S) X           
5 Eva Skoglund (S) X           
6 Alexander Hutter (S) X           
7 Ulla Buhr (S) X           

8 Glenn Patriksson (S) X           
9 Anne-Marie Petersson (S) X           
10 Ulrika Stahlin (S) X           
11 Jörgen Nielsen (S) X           
 Elsie-Marie Östling (S)            
 Inger Heimburger (S)            
 Agneta Melin (S)            
 Hans Wessberg (S)            
 Lars-Olov Buhr (S)            
 Marlene Gunnarsson (S)            
             
12 Anders Arnell (M) X           
13 Robert Larsson (M) X           
14 Håkan Bengtsson (M) X           
15 Ingemar Talje (M) X           
16 Linus Bäckberg (M) X           
17 Ina Salmonson Olsvik (M) X           
18 Christin Hagberg (M) X           
19 Josef Lind (M) X           
 Tommy Persson (M)            
 Erica Håkandotter Lind (M)            
 Bengt R Johansson (M)            
 Tommy Eriksson (M)            
             
20 Martin Oscarsson (SD) X           
21 Leif Kinle (SD) X           
22 Anders Fransson (SD) X           
23 Johan Gunnarsson Aune (SD) X           
24 Uno Kjellsson (SD) X           
25 Per-Olof Gustafsson (SD) X           
 Lise-Lotte Hanström (SD)            
             
26 Lars Larsson (C) X           
27 Peter Kristensson (C) X           
28 Börje Pettersson (C)            
29 Gun-Britt Hermansson (C) X           
30 Daniel Peterson (C) X           
 Johan Stein (C)            
 Maria Sörqvist (C)            
 Lars Tisell (C) X          Ers. Börje Pettersson 
             

 
 



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  3 

 

Kommunfullmäktige 2023-02-09 

 

 

 

 
         KF §   KF §  KF §  Anmärkning 

Nr Ledamot Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst  

31 Vibs Sohlberg (V) X           
32 Rolf Sörvik (V) X          Tjg. § 3-12 
33 Helena Voimäki (V) X           
 Elise Norberg Pilhem (V) X          Ers. Rolf Sörvik § 1-2 
 Anders Tenghede (V)            
             
34 Michael Relfsson (FO) X           
35 Anders Wingård (FO) X           
 Thomas Asker (FO)            
 Mats Arvidsson (FO)            
             
36 Jennie Richter (KD) X           
37 Christian Forslund (KD) X           

 Tracy Olehäll (KD)            
 Ulf Sjölinder (KD)            
             
38 Hans Pernervik (L) X           
39 Veronica Almroth (L) X           
 Susanne Gustafsson (L)            
 Joakim Almroth (L)            
             
40 Martin Reteike (MP) X           
41 Susanne Andersson (MP) X           
 Ulla Kedbäck (MP)            
 Sten-Inge Kedbäck (MP)            
             
             
             
 Summa 41           
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§ 1 KS/2023:153 

Revisionen informerar 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärende 
Ordförande i revisionen presenterar vilka som ingår i revisionen, vilka granskningar som genomförts 

under förra mandatperioden och hur revisionen ska arbeta framåt. 

Det finns fem förtroendevalda revisorer. Varje revisor är en individuell myndighet med skyldigheter 

och rättigheter. Revisorerna väljs med partibeteckning men revisionsarbetet är opolitiskt. Revisionen 

som grupp ska eftersträva enighet. 

Revisionen är vår demokratiska kontrollmyndighet. Revisionen granskar och utvärderar årligen 

verksamheten i kommunens styrelser, nämnder och stiftelser. 

Styrelse och nämnder förvaltar och genomför verksamhet enligt fullmäktiges uppdrag och beslut, 

lagar och föreskrifter samt fattar beslut inom ramen för sina uppdrag. De ska se till att den interna 

kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Med det uppdrag som ledamöterna i styrelse och nämnder får av fullmäktige följer ett ansvar att 

förverkliga fullmäktiges mål och beslut – Det är detta ansvar som revisionen prövar.  
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§ 2 KS/2022:1548 

Förslag till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp och riktlinjer för STO-
kommunerna 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna förslaget till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp för STO-
kommunerna, att gälla för Orust kommun.  
 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Folkviljan Orust och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Michael 
Relfssons (FO) förslag till beslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöenheten har fått i uppdrag att, tillsammans med Tjörns och Stenungsunds kommuner, ta fram 
en kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp. Projektet innefattar framtagande av 
gemensam policy och riktlinjer för små avlopp, och finansieras till 80 % med LOVA-bidrag (MBN 
2020-11-19 § 262). Projektet syftar till att prövningen av små avlopp ska vara likvärdig i de tre 
kommunerna, med ett samordnat underlag för bedömningar, i ett större sammanhang likväl som 
utifrån de förutsättningar som råder i varje enskilt fall. 
 
Det framtagna materialet ska kunna underlätta vid handläggningen av ansökningar och vid tillsyn av 
små enskilda avloppsanläggningar, genom en ökad samsyn mellan de tre kommunerna. Målet är en 
effektivare handläggning och ökade möjligheter att förhålla sig till gällande lagstiftning och 
vägledande juridisk praxis, för att uppfylla vattendirektivets krav. Gemensamma bedömningsgrunder 
gör också att det blir lättare för den enskilde medborgaren, och de entreprenörer som arbetar i 
kommunerna, att veta vilka krav som kan komma att ställas och varför. 
 
Miljöenheten har tillsammans med miljöhandläggarna i Stenungsunds och Tjörns kommuner arbetat 
fram förslaget, med stöd av en styrgrupp bestående av ansvariga chefer. En politisk 
kommunövergripande referensgrupp har varit delaktig under projektets gång. Referensgruppen har 
beretts möjlighet att lämna synpunkter, liksom respektive kommuns VA- samt renhållningsenheter. 
Inkomna synpunkter har behandlats och införlivats i förslaget, när det har bedömts vara lämpligt. 
 
På grund av organisatoriska förändringar, där miljö- och bygg blivit en del av sektor 
samhällsutveckling, så behandlas ärendet genom kommunstyrelsens arbetsutskott, då detta ligger 
inom ramen för strategiska miljöfrågor. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-09-21 § 174, ses 
därför som ett yttrande.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-10-12 § 135 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
till kommunfullmäktige att besluta: 
Godkänna förslaget till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp för STO-
kommunerna, att gälla för Orust kommun.  
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Kommunstyrelsen beslutade 2023-04-25 § 29 föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Godkänna förslaget till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp för STO-
kommunerna, att gälla för Orust kommun.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-03 
Förslag till kommungemensam policy för små avlopp, version daterad 2022-09-12 
Förslag till riktlinjer för små avlopp, version daterad 2022-09-12 
Bilaga 1 - Skyddsnivåer, version daterad 2022-09-12 
Bilaga 2 - Ekologisk status, version daterad 2022-09-12 
Bilaga 3 - Skyddade och känsliga områden, version daterad 2022-09-12 
Miljö- och byggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-09-21 § 174 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Catharina Bråkenhielm (S), med instämmande av Ulla Buhr (S), Peter Kristensson (C), Martin 
Reteike (MP), Lars Larsson (C) och Elise Norberg Pilhem (V), föreslår kommunfullmäktige besluta 
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Michael Relfsson (FO), med instämmande av Christian Forslund (KD), förslår kommunfullmäktige 
besluta enligt miljö- och byggnadsnämndens yttrande 2022-09-21 § 174 med de tillägg och ändringar 
som föreslogs vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde. 
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till 
Miljöchef  
Projektledare Emma Johansson, emma.r.johansson@tjorn.se  
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§ 3 KS/2022:722 

Godkännande av Fyrbodals kommunalförbundsdelårsrapport 2022-08-31 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
För Orust kommuns del godkänna Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2022-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbund har upprättat en delårsrapport avseende perioden 2022-01-01 – 2022-

08-31. Förbundsdirektionen beslutade 2022-10-27 § 112 att godkänna delårsrapporten samt 

översända densamma till medlemskommunerna för handläggning. 

I förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund framgår det att minst en delårsrapport ska 

behandlas varje år och att delårsrapporten ska handläggas av respektive medlemskommuns 

fullmäktige. 

De förtroendevalda revisorerna skriver i sin rapport att de anser att delårsrapporten i allt väsentligt 

är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. 

De auktoriserade revisorerna meddelar att det inte har framkommit några omständigheter som ger 

revisorerna anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de 

finansiella målen. Då helårsprognos saknas är det dock inte möjligt att göra någon bedömning 

gällande förutsättningar för att uppnå de finansiella målen som fastställts i förbundets 

verksamhetsplan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-01-11 § 10 föreslå kommunstyrelsen överlämna till 

kommunfullmäktige att besluta: 

För Orust kommuns del godkänna Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2022-08-31. 

Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-25 § 33 föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

För Orust kommuns del godkänna Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2022-08-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-04 
Förbundsdirektionens beslut 2022-10-27 § 112, Delårsrapport per 2022-08-31 
Fyrbodals kommunalförbund Delårsrapport 2022-08-31 
Förbundsdirektionens beslut 2022-12-08 § 133 om granskning och utlåtande avseende delårsrapport 
2022-08-31 (2022/0161) 
Revisionsrapport, granskning av delårsrapport 2022 
Revisionsrapport, granskning av god ekonomisk hushållning 2022 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022-10-28 
Förbundsdirektörens utlåtande 2022-11-15 över revisionsrapporten för delårsbokslut 2022 
 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 4 KS/2022:1486 

Beslut om upphävande av beslut om pris vid överlåtelse av tomtmark för småhusändamål på 
Käringön 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Upphäva sitt beslut 2018-10-11 § 104 om att anta försäljningspris om 2 000 kronor/m2 för 

tomtmark för småhusändamål på Käringön samt beslut om att försäljningspriset ska uppräknas med 

konsumentprisindex (KPI) utifrån förändringen av KPI för oktober månad varje år. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Folkviljan reserverar sig till förmån för Michael Relfssons (FO) förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark ska kommunen köpa 

och försälja mark på marknadsmässiga grunder. En bedömning av marknadsvärdet ska göras. 

Kommunen är skyldig att vid försäljning av mark följa EU:s statsstödsregler enligt Lag om 

tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler samt kommunallagens förbud att gynna enskild 

eller enskilda. Därför föreslås att tidigare beslut om försäljningspris vid överlåtelse av tomtmark för 

småhusändamål på Käringön likt övriga delar av kommunens ska baseras på ett kvadratmeterpris 

som är marknadsmässigt. 

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-12-13 § 247 föreslå kommunstyrelsen överlämna 

följande till kommunfullmäktige att besluta: 

Upphäva sitt beslut 2018-10-11 § 104 om att anta försäljningspris om 2 000 kronor/m2 för 

tomtmark för småhusändamål på Käringön samt beslut om att försäljningspriset ska uppräknas med 

konsumentprisindex (KPI) utifrån förändringen av KPI för oktober månad varje år. 

Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-25 § 46 föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Upphäva sitt beslut 2018-10-11 § 104 om att anta försäljningspris om 2 000 kronor/m2 för 

tomtmark för småhusändamål på Käringön samt beslut om att försäljningspriset ska uppräknas med 

konsumentprisindex (KPI) utifrån förändringen av KPI för oktober månad varje år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-29 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Arnell (M), med instämmande av Veronica Almroth (L) och Britt-Marie Andrén-Karlsson 

(S) föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Michael Relfsson (FO) föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå kommunstyrelsens förslag till 

beslut och bibehålla kommunfullmäktiges beslut från 2018-10-11 § 104. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag tillbeslut. 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsenheten  
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§ 5 KS/2022:907 

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna statistikrapport kvartal 3 2022 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  

Sammanfattning av ärendet 

Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till Socialstyrelsen 

och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och 

beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre månader från dagen för 

beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten 

på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet. 

 

Rapportering kvartal 1 2022, SoL och LSS 

Verksamhetsområde Antal beslut 
ej verkställda 
inom 3 mån. 

Beslut 
verkställt efter 
3 mån 

Totalt 
rapporterade/
verksamhet 

Socialpsykiatri (SoL) 1 0 1 

Äldreomsorg (SoL) 1 0 1 

Individ- och familjeomsorg (SoL) 0 0 0 

Stöd och omsorg (LSS) 15 1 16 

 

Utskottet för omsorg beslutade 2022-12-06 § 71 föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna 

statistikrapport kvartal 3 2022 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  

Kommunstyrelsen beslutar 2023-01-25 § 36 föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Godkänna statistikrapport kvartal 3 2022 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-22 
Statistikrapport 
 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg  
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§ 6 KS/2022:1446 

Motion gällande reglering av solceller i detaljplaner 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens skrivelse daterad 2022-11-17. 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Kihl lämnade 2022-05-27 in en motion om reglering av solceller i detaljplaner.  

I motionen framförs det att kommunstyrelsen bör utreda möjligheterna att uppsättning av solceller 

ska undantas från planbestämmelserna i de detaljplaner som reglerar takfärg. 

Orust kommuns bygglovshandläggare utgår från plan- och bygglagen när de kräver bygglov och det 

finns i huvudsak två anledningar till varför regleringen finns i en detaljplan: 

Den första är att man vill värna ett visst uttryck i känsliga eller enhetliga miljöer av 

kulturmiljöintresse. Det kan handla om enskilda byggnader, sammanhållna kvarter eller 

grupphusbebyggelse där man vill bevara ett uttryck eller en viss kvalitet. 

Det andra gäller nyare bebyggelse där man valt att hålla samman bebyggelsen via någon form av 

uttryck. Detta kan vara ex. fasadfärgen eller takfärg vilket skapar en viss enhetlighet. 

I planhandlingarna framgår normalt sett syftet med en viss reglering. På detaljplaner som tas fram 

idag ska det finnas en hänvisning till vilket lagrum som används samt en motivering i 

planbeskrivningen till den reglering som görs i plankartan. 

I alla områden finns reglerat vad som ska utgöra den gemensamma nämnare eller det som önskas 

bevaras. Det finns vanligen inte ett hinder att sätta solceller utan det beror på hur dessa är anpassade 

till miljön. Till exempel kan man inte välja vilka solceller som helst på marknaden utan valet behöver 

anpassas efter den miljö och de regler som gäller för det område där fastigheten finns. Denna typ av 

logik gäller även i andra sammanhang som om man vill byta fasadfärg eller fönster. 

När en bygglovsansökan om solceller på röda tak inkommer så hanteras den i vissa fall som en 

mindre avvikelse. Så vida det inte är ett område där man vill värna ett visst uttryck i känsliga eller 

enhetliga miljöer av kulturmiljöintresse. Man har alltid möjlighet att pröva sitt ärende i nämnden. 

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-12-13 § 249 föreslå kommunstyrelsen överlämna 

följande till kommunfullmäktige att besluta:  

Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens skrivelse daterad 2022-11-17. 

Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-25 § 47 föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens skrivelse daterad 2022-11-17. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17 

Motion daterad 2022-05-27 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Arnell (M), med instämmande av Martin Reteike (MP) och Catharina Bråkenhielm (S), 

föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Motionären 

Administrativa enheten   
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§ 7 KS/2022:849 

Motion om solceller på kommunens fastigheter 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Tillstyrka motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Martin Reteike, Miljöpartiet, föreslår i motion KS/2022:849, att kommunen utreder och sätter upp 

solcellsanläggningar på de kommunala fastigheterna där det är lämpligt med beaktning av de nya 

möjligheter IKN ger. (Förkortning IKN=icke koncessionspliktiga nät.) 

I fastighetsenhetens energianalys och handlingsplan, KS/2018:1415, beskrivs solceller. 

 ”…en enkel åtgärd som är repeterbar på många av kommunens fastigheter. Elenergi som inte direkt 

användas i byggnaden säljs via elleverantören till marknadspris. Bäst lönsamhet ges i byggnader med 

stor baslast dagtid under sommarhalvåret.”  

Tolkning av det nya regelverket som motionen hänvisar till möjliggör större baslast där flera 

fastigheter kan läggas samman. Samt att de bästa lägena för solceller kan användas på fastighetsmark 

eller tak för gemensam solcellsanläggning. Vid planering av kommande solcellsanläggningar kommer 

de nya möjligheterna som IKN ger beaktas.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade 2023-01-11 § 2 föreslå kommunstyrelsen överlämna till 

fullmäktige att besluta: 

Tillstyrka motionen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-25 § 31 föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Tillstyrka motionen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17 

Motion daterad 2022-05-04 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Arnell (M), med instämmande av Martin Reteike (MP) och Michael Relfsson (FO), föreslår 

kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Fastighetschef 

Motionären  
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§ 8 KS/2022:1241 

Motion om schemaläggning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avslå motionen utifrån att Orust kommun redan arbetar systematiskt med förslagen i motionen 

inom rådande lag och kollektivavtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Kihl, Kristdemokraterna på Orust har i en motion lämnat förslag på ett antal schematekniska 
förändringar bland annat möjlighet att arbeta endast helger eller endast dagtid. I förslaget föreslås 
även möjlighet att arbeta deltid. 
 
Möjlighet att endast arbeta helger finns redan idag då man inom vissa verksamheter i omsorgen 
erbjuder så kallade helgtjänster. När det gäller möjlighet att arbeta deltid så kan man det redan i 
ganska stor utsträckning förutsatt att det är en ledighet som är lagstyrd till exempel studieledighet 
eller föräldraledighet. Att frångå principen om heltid i övriga sammanhang är inte möjligt då vi står 
inför vår tid största utmaning gällande kompetensförsörjning. Det kommer inte att finnas tillräckligt 
många personer att rekrytera och därför behöver vi sträva efter att behålla de vi redan har anställda 
och att det arbetar heltid. Att få fler att välja att arbeta heltid och förlänga arbetslivet har en enorm 
effekt. Om alla deltidsarbetande skulle jobba tre timmar mer i veckan och pensionsåldern öka till 66 

år skulle behovet av anställda i offentlig sektor minska med 100 000 personer fram till 2031.  
När det gäller möjlighet att lägga en ledig dag så finns det redan i omsorgens schemaprocess 
möjligheter att påverka schemat utifrån en för den centraliserade schemaplaneringen utarbetad rutin. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-01-11 § 7 föreslå kommunstyrelsen överlämna till 
fullmäktige besluta att: 
Avslå motionen utifrån att Orust kommun redan arbetar systematiskt med förslagen i motionen 
inom rådande lag och kollektivavtal. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-25 § 32 föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Avslå motionen utifrån att Orust kommun redan arbetar systematiskt med förslagen i motionen 
inom rådande lag och kollektivavtal. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-03 
 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till 
HR enheten 
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§ 9 KS/2022:1758, KS/2023:133 

Fyllnadsval av ersättare i valnämnden 2023-2026 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Helena Voimäki (V) som ersättare i valnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Jansson (V) avsäger sig i skrivelse daterad 2023-01-19 sitt uppdrag som ersättare i valnämnden. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Rolf Sörvik (V) föreslår Helena Voimäki (V) som ersättare i valnämnden. 

Beslutet skickas till 
Helena Voimäki 

Troman 

HR-enheten  
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§ 10 KS/2022:1806, KS/2022:1864, KS/2022:1881, 

 KS/2022:596, KS/2023:148, KS/2023:149 

Anmälan om inkomna skrivelser 
 
Länsstyrelsens beslut, 2022-12-17, om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (201-52671-

2022) 

KS/2022:1806 

Länsstyrelsens beslut, 2022-12-17, om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (201-52531-

2022) 

KS/2022:1881 

Länsstyrelsens beslut, 2022-12-17, om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (201-52669-

2022) 

KS/2022:1864 

Överförmyndarnämndens protokoll, 2022-12-14 

KS/2022:596 

Motion om skolgården, Ellös skola – Börje Pettersson (C) 

KS/2023:148 

Motion om infriande av utlovad användning utav skolbussarna – Börje Pettersson (C) 

KS/2023:149  
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§ 11 KS/2023:204 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Tommy Eriksson (M) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna Tommy Erikssons (M) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige. 

2. Skicka avsägelsen till länsstyrelsen för omräkning. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tommy Eriksson (M) avsäger sig i e-post, 2023-02-02, sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 

Tommy Eriksson 

HR-enheten 

Troman  
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§ 12 KS/2019:254 

Fyllnadsval av nämndeman vid Uddevalla tingsrätt, tiden 2020-2023 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Tommy Persson (M) som nämndeman vid tingsrätt, den kvarvarande tiden av mandatperiod 

2019-2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av Martha Arnells frånfälle behöver kommunfullmäktige göra ett fyllnadsval av 

nämndeman vid Uddevalla tingsrätt för den kvarvarande tiden av tingsrättens mandatperiod 2020-

2023. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Håkan Bengtsson (M) föreslår kommunfullmäktige utse Tommy Persson (M) som nämndeman vid 

tingsrätt. 

Beslutet skickas till 
Uddevalla tingsrätt 

Tommy Persson 

HR-enheten 

Troman 

 


