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Sommonlröde
Plots och tid

Kommunfullmiiktige

Ledomöter

Mikael Staxring (M)
Roger Ekeroos (M)
Ingela Ruthner (M)
Niklas Moe (M)
Gösta Dahlberg (M)
Jens Borgland (M)
Camilla Josefsson (M)
Elving Andersson (C), Ordlorande
Camilla Olsson (C)
Torsten Torstensson (C)
Rolf Jonsson (L)
Maria Johansson (L)
Jonas Sandwall (KD)
Christina Nilsson (KD), 1:e vice ordftirande
David Sahlsten (KD), inkommer 17:57,5 262-287
Karin Johansson (KD)

Hörsalen, Bohusläns Museum, kl.l7 :30-21 :40

Anna-Lena Heydar (S)
Ingemar Samuelsson (S)
Paula Berger (S)
Stefan Skoglund (S)
Annelie Högberg (S) $ 260-265
Kenneth Engelbrektsson (S)
Utses ott justero

Jens Borgland, Stefan Skoglund

Justeringens plols och tid
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Cecilia Sandberg (S)
Sonny Persson (S)
Louise Åsenfors (S), 2:e vice ordftirande
Per-Erik Holmberg (S)
Susanne Börjesson (S)
Carina Äström (S)
Tommy Strand (S)
Marie-Louise Ekberg (S)
David Höglund Velasquez (V)
Kerstin Joelsson-Wallsby (V)
Ilir Kastrati (V)
Jarmo Uusitalo (MP)
Karna Thomasdotter (MP)
Lars Eide Andersson (MP)
Martin Pettersson (SD)
Rolf Carlson (SD)
Rose-Marie Antonsson (SD)
Elena Tibblin (SD)
Stefan Eliasson (SD)
Marjut Laine (SD)
Krzysztof Swiniarski (SD)
Ann-Charlott Gustafsson (UP)
Christer Hasslebäck (UP)
Merja Henning (UP)
Bjarne Rehnberg (UP)
Caroline Henriksson (UP)
Majvor Abdon (UP)
Lars Olsson (UP)
Ijönstgöronde ersötfore

Sture Svennberg (M) ftir Carin Ramneskär (M)
Fredrik Södersten (M) ftir Johanna Ramneskåir (M)
Marie Pettersson (C) ftir Stig Olsson (C)
Monica Bang Lindberg (L) ftir Roger Johansson (L)
Katarina Torstensson (L) för Claes Dahlgren (L)
Mattias Forseng (SD) ftir John Alexandersson (SD)
Teodor Winter (SD) ftir Thommy Carlin (SD)
Jerker Lundin (KD) ftlr David Sahlsten (KD) $ 260-261
Catharina Hernod (S) ftir Annelie Högberg (S)$ 266-287
Veronica Vendel (S) ftir Glenn Patriksson (S) $ 260-264
Jan-Olof Andersson (S) för Glenn Patriksson (S) $ 265-287
Robert Wendel (S) ftir Susanne Grönvall (S)
Anya Wrigman (V) ftr Jaana Järvitalo (V)
Manal Keryo (UP) ftr Kent Andreasson (UP)

Ersöttqre

Henrik Sundström (M), utgår kl. 21:00
Jerker Lundin (KD)
Anibal Rojas Jourquera (KD)

Justerandes signatur

/"e{

Utdragsbestyrkande

f åHt
% ffiJ
u$

Prolokoll
Kommunfullmöktige

20t9-tt-t3

al

Äke Granath (S)
Catarina Brorsson (S)
Lars-Olof Laxrot (V)
Ann-Marie Viblom (MP)
Ole Borch (MP)
Andreas Svensson (SD)
Anders Andersson (SD)
Kenth Johansson (UP)
Richard Bergström (UP)

övrigo

Christian Persson (S), kommunrevisionens ordftirande, inkommer kl
19:25

Kurt Hansson (UP), kommunrevisor
Peter Larsson, kommundirektör
Sebastian Johansson, kommunsekreterare
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Dnr KS 2019 /00340

Medborgarförslag från Nicklas Sandhede om ny
gräsfotbollsplan på Kurveröd
Sommonfotlning
Ett medborgarförslag inkom till kommunfullmäktige gällande attanläggaen ny
gräsfotbo I I splan på Kurverö d. Kommunfullmäkti ge beslutade att överlämna fiirsl aget
till kultur och fritidsnämnden. Kultur och fritidsnämnden beslutade att lämna tillbaka
medborgarftirslaget till kommunfullmäktige eftersom kultur och fritidsnämnden inte har
varit involverade i gräsfotbollsplanen som ftirslaget avsåg.
Kommunledningskontoret ftireslår efter samråd med personal från
samhällsbyggnadsftirvaltningen att medborgarforslaget ska avslås med skäl som
redogörs i kommunledningskontorets tj änsteskrivelse, 20 1 9- 1 0- 1 5.
Förslagsställare Nicklas Sandhede och Mikael Staxiing (M) yttrar sig i iirendet.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-10-30 $ 240
Kommunledningskontorets tjåinsteskrivelse, 201 9- 1 0- 1 5
Kultur och fritidsnämndens protokoll,2019-09-18 $ 104
Kultur och fritidsnämndens tj änsteskrivelse, 20 1 9-09-03
Medborgarforslag från Nicklas Sandhede

Yrkqnden
Mikael Staxäng (M): Avslag till kommunstyrelsens ftirslag samt att överlåta
samhällsbyggnadsnämnden att besluta i åirendet

till

Proposilionsord ningor
Ordftirande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mikael Staxängs (M)
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Mikael Staxängs (M) yrkande.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2019 /00745

Besvarande av interpellation till socialnämndens ordförande
Ann-Charlott Gustafsson (UP) från Stefan Skoglund (S) om
a lternativa d riftsformer i nom socialtjä nsten
Sommonfqttning
Stefan Skoglund (S) redovisar sin ställda interpellation.

Ann-Charlott Gustafsson (UP) besvarar interpellationen under sammanträdet.
Camilla Olsson (C), Stefan Skoglund (S) och Lars-Olof Laxroth (V) yttrar sig i
interpellati onsdebatten.

Beslutsunderlog
Kommunfullmäktiges protokoll, 20 I 9- 1 0-09 5 257
Interpellation från Stefan Skoglund (S)
Beslul
Kommunfullmäktiges beslutar

att

anse interpellationen besvarad.
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Dnr KS 2019 /00137

Motion från Martin Pettersson (SD) om att tillföra förbud av
passiv insamling av pengar (tiggeri)
Sqmmonfollning
Martin Pettersson (SD) inkom i december 2018 med motion om att revidera de lokala
ordningsföreskrifterna i Uddevalla kommun i syfte att ftirbjuda tiggeri på områdena
Norra Drottninggatan inklusive Järnbron, Kungsgatan, Västerlånggatan, Kvartersytor
vid Kvarteret Ran, Västra delen av Kvarteret Cisternen, Kvarteret Värslegiljan,
Kvarteret Ängön, Kampenhof och Torp köpcentrum.
Kommunerna anses efter högsta ftirvaltningsdomstolen dom med mål nr 2I49-I8,
angående Vellinge kommun, ha rätt att inftira forbud mot tiggeri i sina lokala
ordningsföreskrifter. Ett antal kommuner har efter detta inftjrt förbud som vunnit laga
kraft.

Kommunledningskontoret bedömer att samtliga av de områden motionären ftireslår ska
omfattas av ftirbudet är allmän plats enligt ordningslagens definition och därftir kan
regleras i ordningsftireskrifterna. Om kommunfullmäktige anser att tiggeriftirbud ska
inftiras är kommunledningskontorets uppfattning att ett uppdrag måste ges om att
närmare utreda ftirutsättningar for respektive plats, fastställa gränser, ta fram kartor etc
samt arbeta in detta i ordningsföreskrifterna. Dessa ska sedan tillställas
kommunfullmäktige ftir beslut.

Martin Pettersson (SD), Torsten Torstensson (C), Jonas Sandwall (KD), Annelie
Högberg (S), David Höglund Velasquez (V), Ann-Marie Viblom (MP), Henrik
Sundström (M), Rolf Jonsson (L), Christer Hasslebäck (UP), Karna Thomasdotter
(MP), Mikael Staxäng (M) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-10-30 S 242
Kommunledningskontorets tjlinsteskrivelse 2019 -10-ll
Motion från Martin Pettersson (SD)

.

Yrkonden
Martin Pettersson (SD): Bifall till motionen samt att uppdra åt berörd ftirvaltning att
arbeta fram kompletterande beslutsunderlag i enlighet med tjänsteskrivelsen.
Mikael Staxäng (M): Bifall till Martin Petterssons (SD) yrkande
Torsten Torstensson (C), Jonas Sandwall (KD), Annelie Högberg (S), David Höglund
Velasquez (V), Rolf Jonsson (L), Christer Hasslebäck (UP), Karna Thomasdotter (MP):
Bifall till kommunstyrelsens ftirslag, att avslå motionen.
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Proposilionsordningor
Ordftirande ställer proposition på kommunstyrelsens ft)rslag mot Martin Petterssons
(SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens ft)rslag.
Omröstning begärs.
Följ ande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för kommunstyrelsens ftirslag.
Nej-röst för Martin Petterssons (SD) yrkande.

Omröslningsresultot
Med 43 ja-röster mot 18 nej-röster finner ordftirande att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens ftirslag.
Ja-röst
Elving Andersson (C)
Camilla Olsson (C)
Torsten Torstensson (C)
Marie Pettersson (C)
Rolf Jonsson (L)
Monica Bang Lindberg (L)
Maria Johansson (L)
Katarina Torstensson (L)
Jonas Sandwall (KD)
Christina Nilsson (KD)
David Sahlsten (KD)
Karin Johansson (KD)
Anna-Lena Heydar (S)
Ingemar Samuelsson (S)
Paula Bereer (S)
Stefan Skoelund (S)
Annelie Höebere (S)
Kenneth Eneelbrektsson (S)
Cecilia Sandbere (S)
Sonny Persson (S)
Louise Äsenfors (S)
Per-Erik Holmbere (S)
Robert Wendel (S)
Susanne Böriesson (S)
Veronica Vendel (S)
Carina Äström (S)
Tommy Strand (S)
Marie-Louise Ekbere (S)

Nei-röst
Sture Svennbere (M)
Mikael Staxäne (M)
Roger Ekeroos (M)
Ingela Ruthner (M)
Fredrik Södersten (M)
Niklas Moe (M)
Gösta Dahlbere (M)
Jens Borgland (M)
Camilla Josefsson (M)
Martin Pettersson (SD)
Rolf Carlson (SD)
Rose-Marie Antonsson (SD)
Teodor Winter (SD)
Elena Tibblin (SD)
Stefan Eliasson (SD)
Mariut Laine (SD)
Krzysztof Swiniarski (SD)
Mattias Forsene (SD)

David Höelund Velasquez (V)
Anya Wrieman (V)
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Forts. Ja-röst
Kerstin Joelsson-Wallsbv (V)
Ilir Kastrati (V)
Jarmo Uusitalo (MP)
Karna Thomasdotter (MP)
Lars Eide Andersson (MP)
Ann-Charlott Gustafsson (UP)
Christer Hasslebäck (UP)
Meria Henning (UP)
Biarne Rehnbere (UP)
Caroline Henriksson (UP)
Manal Kervo (UP)
Maivor Abdon (UP)
Lars Olsson (UP)

Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att avslå motionen.
Reservotion
Moderaternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet
ftirmån ftir egna yrkanden.
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Dnr KS 2019 /00666

Avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och ExxonMobil
Sverige AB angående skredsäkring, ny kaj och nytt
arrendeavtal
Sqmmonfotlning
Kommunledningskontoret har tillsammans med ExxonMobil Sverige AB tagit fram en
avsiktsftirklaring avseende skredsäkring, ny kaj och nytt arrendeavtal gällande del av
fastigheten Stadskärnan l:776, Cisternen 1 del av samt Cisternen 3 som ägs av
kommunen och arrenderas av ExxonMobil.
Bakgrunden är att det har bedrivits oljeftirädling på aktuell plats under lang tid och
leverans av olja har skett till samma kaj i över 60 år. Aktuell kaj har genomgått
renovering 2017 for att öka dess livslängd till 2022. För att verksamhet ska kunna
fortsätta i nuvarande form måste ny kaj byggas. Geologiska mätningar har gjorts och
bedömningen iir att ytan närmast vattnet till stora delar är instabilt. Detta medftir att hela
strandlinjen måste skredsäkras ftir att området ska kunna användas.
Nuvarande arrendator ExxonMobil kommer att stå for kostnaden ftir ny kaj under
ftirutsättning att parterna kommer till enighet om nytt arrendeavtal med löptid om 20 år.
Uddevalla kommun står frir kostnaden gällande skredsäkringen, som avser nu gällande
strandlinje. Vidare åir båda parter överens om att en strandpromenad kommer att byggas
längs med strandlinjen även om tidpunkten för strandpromenadens byggnation idag är
oviss.

För att skapa en gemensam bild ftir hur lösningar på kajproblematik, skredsäkringar och
nytt arrendeavtal lämpligen bör ske har denna avsiktsftirklaring till syfte att skapa en
principöverenskommelse över ansvar och kostnader.

ExxonMobil har meddelat att bolaget godkant ft)rslaget till avsiktsforklaring.
Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-10-30 $ 243
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-21.
Avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och ExxonMobil Sverige AB angående
skredsäkring, ny kaj och nytt arrendeavtal.

Yrkonden
Christer Hasslebäck (UP): Bifall

till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättad avsiktsforklaring.
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Dnr KS 2019/00769

Förutsättningar för Rimnersområdet - inriktning och placering
simhall
Sommonfottning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-13 $ 76 att placeringen för "Framtidens bad"
skulle vara Windingsborg. Tidigare utredningar och inriktningsftirslag ang. placering
finns.
Samverkansmajoriteten gav 2019-10-08 kommundirektören i uppdrag att utreda
ftirutsättningar för simhall placerat på Rimnersområdet. Detta uppdrag har därefter även
bekräftats av kommunstyrelsens ordftirande till kommundirektören. Kommundirektören
har avgränsat uppdraget till att omfatta en process baserad på entreprenadmodellen
partnering, att beskriva beslutsprocessen och att inriktningen ftir simhallen ska vara
motion, träning och tävling med SM-standard innehållande en bassäng om 50 meter
med 8-10 banor, uppvärmningsbassäng, även lämplig för simundervisning, barnbassäng
och hoppbassäng.

Kommundirektören har tagit fram ett ftirslag enligt ovan i vilket bl.a. ftireslås att
kommunstyrelsen ska vara beställare av projektet och att det ska genomforas genom så
kallad totalentreprenad genom samverkansformen partnering. Nuvarande
investeringsram ftir badhus fiireslås gälla även fortsättningsvis.
Kommunstyrelsen har ftir egen del beslutat att arbetet med Framtidens bad med
placering Windingsborg ska avbrytas samt att ge kommundirektören i uppdrag att ta
fram ftirslag till utveckling av fastigheten Windingsborg med inriktning mot bostäder,
verksamhetslokaler, utbildning, kontor, friskvård, bad, vattenupplevelser m.m. i syfte att
skapa attraktiv stads-och levandemilj ö.
Christer Hasslebäck (UP), Ole Borch (MP), Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson
(SD), Anna-Lena Heydar (S), David Höglund Velasquez (V), Annelie Högberg (S),
Monica Bang Lindberg (L), Paula Berger (S), Carina Äström (S), Torsten Torstensson
(C), Kenneth Engelbrektsson (S),Marie Pettersson (C) och Mikael Staxäng (M) yttrar
sig i ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-10-30 5 244
Kultur och fritidsnämndens protokoll, 2019-10-24 $ 125
Kultur och fritids tj änsteskrivelse 20 1 9- I - 1 8
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -10-17 .
Indikativ tidplan.
Kommunfullmäktiges protokoll 201 6-04-13 5 7 6.
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Yrkqnden
Christer Hasslebäck (UP), Martin Pettersson (SD), Monica Bang Lindberg (L), Torsten
Torstensson (C), Mikael Staxäng (M) och Marie Pettersson (C): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Ingemar Samuelsson (S), Carina Åström (S) Kenneth Engelbrektsson (S): I fiirsta hand
återremiss till kommunstyrelsen for att genomfora en konsekvensanalys gällande
byggftirutsättningar, tidsperspektiv och ekonomi. I andra hand avslag till
kommunstyrelsens förslag.

David Höglund Velasquez (V): Avslag till förslaget i handlingarna.
Propositionsordningor
Ordftirande ställer ftirst proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.
Ordftirande finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordftirande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens ftirslag mot Ingemar
Samuelssons (S) och David Höglund Velasquez (V) avslagsyrkande och finner att
kommunfullmäkti ge bifal I er kommunstyrel sens ftirslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att, med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2016-04-13 $ 76, besluta att placering
för ny simhall ska vara Rimnersområdet

att inriktningen ftir simhallen

ska vara motion, träning och tävling med SM-standard
innehållande en bassäng om 50 meter med 8-10 banor, uppvärmningsbassäng som även
är lämplig ftir simundervisning, barnbassäng och hoppbassäng,

att nuvarande ekonomiska ram ftir investeringen ska även fortsatt ska gälla,

att entreprenadformen ftir projektet

ska vara totalentreprenad genom samverkansformen

partnering,

att kommunstyrelsen ges i uppdrag

att beställa projektet.

att delegera åt kommunstyrelsen attfattabeslut om entreprenadavtal vid
partneringprocessens övergång till fas detaljprojektering och produktion, såvida
kalkylen inte visar på kostnader överstigande investeringsbudgeten med 10 procent,
att tillskapa en organisation för projektets styrning i
enlighet med kommunledningskontorets forslag,

att kommunstyrelsen ges i uppdrag

att investeringsobjektet Tillftilligt bad 30 mkr ska utgå ur investeringsbudgeten,
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att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att siikerställa funktionen ftir nuvarande
Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift,

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att med ett helhetsperspektiv på
Rimnersområdet starta ett arbete ftir att hantera markfrågor i samband med planering av
den nya simhallen och vid behov begära planbesked ftir inledande av planarbete.
Reservolion
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet
ftrmån ft)r egna yrkanden.
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Dnr KS 2019 /00726

Förslag till revidering av ägardirektiv för Regionteater Väst AB
Sommonfotlning
Regionteater Väst AB ägs av Västra Götalandsregionen (ägarandel 91 procent) och av
Uddevalla kommun (9 procent).
Västra Götalandsregionen, regionfullmäktige, har inkommit med ftirslag om ändring av
ägardirektiv for Regionteater Väst AB.
Ändringarna består av ett tillägg och en justering (markerade med gul överstrykning i
beslutsunderlaget):
Följande tillägg är gfort under avsnitt j)
Bolaget ska tillse att samtliga dagordningar, protokoll och handlingar till styrelsen
sammantrciden skafinnas tillgdngliga på bolagets hemsida. Detta gdller dock endast
om det kan ske utan hinder av författningsreglerad selcretess eller gcillande
p e r s o nupp gift s I a gs t ifi nin g.
Följande justering är gjord under avsnitt l):
Bolaget ska sä långt det rir möjligt delta i upphandlingar som genomförs av
regionstyrelsen och använda av regionstyrelsen upphandlade avtal.

Ägardirektiven ska fastställas av bolagsstämman. Kommunledningskontoret har, efter
samråd med kultur- och fritidsftirvaltningen, inga synpunkter på foriindringen.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-10-30 $ 245
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -10-07 .
Regionfullmäktiges protokoll 2019-06-10 $ 139.
Tjänsteutlåtande, koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 2019 -05 -23 .
Förslag till ägardirektiv ftir regionteater Väst AB.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa ägardirektiv ftir Regionteater Väst AB enligt Västra Götalandsregionens
ftirslag.
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Dnr KS 201 9/00683

Revidering av reglemente för överförmyndaren
Sqmmonfottning
Överftirmyndaren har beslutat att ftireslå kommunfullmäktige vissa revideringar i sitt
reglemente. Revideringarna görs ftir att skapa en större tydlighet gällande vad som ingår
i överftirmyndarens ansvars-och verksamhetsområden. Överförmyndarens reglemente
utgör en del av reglementet ftir kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Kommunledningskontoret har inget att erinra över ftirändringama och föreslår
kommunstyrelsen att besluta i enlighet med överftirmyndarens ftlrslag.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-10-30 S 246
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 201 9- 1 0- I 0
Överfiirmyndarens beslut, 2019 -09 -30
Förslag till reviderat reglemente fiir överfiirmyndaren
Nu gällande reglemente ftir överftirmyndaren

Beslul
Kommunful lmäkti ge beslutar

att revidera reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun,
avsnittet reglemente ftir överft)rmyndaren enligt upprättat ftirslag.
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Dnr KS 2019/OO741

Digital agenda för Uddevalla kommun
Sommonfottning
Kommunledningskontoret har tagit fram ftirslag till ett övergripande styrdokument fiir
digitalisering i Uddevalla kommun. I strategisk plan 2019-2022 nämns digitalisering
inom alla kommunala verksamheter som en viktig faktor ftir effektiv resursanvändning.
Den Digitala agendan tydliggör syfte och mål med digitaliseringen, där den
övergripande målsättningen beskdvs som "att genom en modem e-ftjrvaltning fiirenkla
vardagen ftir medborgare, näringsliv och medarbetare på ett ekonomiskt, socialt
och miljömässigt hållbart sätt. "
Agendan ska ge vägledning till kommunens verksamheter i arbetet med att tavarapä
digitaliseringens möj ligheter.

Målen ska nås bl.a. genom att öka och ftlrbättra kontaktytorna mellan kommunen och
det omgivande samhället, skapa större öppenhet och ökad digital kompetens samt att
informationshanteringen ska vara säker och förtroendeingivande. Agendan beskriver
också förhållningssätt för arbetet.

Till

agendan ska kopplas en treårig handlingsplan som redovisar ett antal
kommungemensamma aktiviteter. Handlingsplanen ska ange ansvar, tidsplan, kostnader
och effektmål for de olika aktiviteterna. Handlingsplanen revideras årligen efter beslut i
kommunens centrala IT-råd, vilket utgörs av kommundirektörens ledningsgrupp.

Digitalisering finansieras inom ramen ftir respektive nämnds ordinarie budget. Större
kommungemensamma insatser och särskilt stöd till verksamhetsspecifika initiativ
hanteras och prioriteras inom den sedvanliga budgetprocessen. Kommunfullmäktige
beslutar därefter årligen om ambitionsnivån for digitalisering i enlighet med den digitala
agendan och fastställer ramen ftir eventuella srirskilda satsningar.
Kommunstyrelsen ansvarar ftir att den digitala agendan revideras en gång per
mandatperiod eller oftare vid behov.
Ole Borch (MP) yttrar sig i ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-10-30 5 247
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 1 9- 1 0-08
Digital Agenda, Uddevalla kommun.

Beslul

Kommunfullmäktige beslutar
att anta Digital agenda enligt upprättat ftirslag.
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Dnr KS 2019 /OO7O4

Avgifter äldreomsorg, justeringar av avgifter inom vård och
omsorg från 2020-01-01
Sommonfoltning
Socialnämnden ftireslar justeringar av avgifter inom vård och omsorg. Förslaget innebiir
justeringar av timtaxa, justering av avgifter ftir trygghetslarm och hemsjukvård. Det
ftireslås också att hyressättningen ör externt köpta boendeplatser ska vara likvärdig med
hyressättningen av de boenden som finns i Uddevalla. Kostnaden for insatsen boendestöd
foreslås tas bort. Alla avgifter räknas upp utifrån prisindex ftir kommunal verksamhet
(PKV).
Socialnämnden beräknas kunna öka sina intäkter med 0,5 mkr per år genom åtgåirderna.
Stefan Skoglund (S) och Ann-Charlott Gustafsson (UP) och David Höglund Velasquez
(V) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-10-30 $ 248
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 1 9- I 0-08
Socialnämndens protokoll 2019-09-18 $ 151.
Soc iald änstens tj änsteskrivelse 201 9 -08 -27 .
Bilaga, konsekvenser av justerade avgifter.
Bilaga, avgifter i andra kommuner.

.

Yrkonden
Stefan Skoglund (S): Att anta föreslagna justeringar av avgifter inom Vård och omsorg,
förutom avgiften ftir hemsjukvård som skall vara oftirändrad samt att förändringen ska
gälla från 1112020.
David Höglund Velasquez (V): Bifall

till

Stefan Skoglunds (S) yrkande.

Ann-Charlott Gustafsson (UP) : Bifall

till

kommunstyrelsens ftirslag.

Propositionsordningor
Ordftirande ställer proposition på kommunstyrelsens forslag mot Stefan Skoglunds (S)
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens florslag.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst ftir kommunstyrelsens forslag.
Nej-röst för Stefan Skoglunds (S) yrkande.

Omröslningsresultol
Med 41 ja-röster mot 20 nej-röster finner ordftirande att kommunfullmäktige har bifallit
kommunstyrelsens ftirslag.
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Ja-röst
Elving Andersson (C)
Camilla Olsson (C)
Torsten Torstensson (C)
Marie Pettersson (C)
Rolf Jonsson (L)
Monica Bane Lindbere (L)
Maria Johansson (L)
Katarina Torstensson (L)
Jonas Sandwall (KD)
Christina Nilsson (KD)
David Sahlsten (KD)
Karin Johansson (KD)
Sture Svennbere (M)
Mikael Staxäne (M)
Roger Ekeroos (M)
Ingela Ruthner (M)
Fredrik Södersten (M)
Niklas Moe (M)
Gösta Dahlbere (M)
Jens Borgland (M)
Camilla Josefsson (M)
Martin Pettersson (SD)
Rolf Carlson (SD)
Rose-Marie Antonsson (SD)
Teodor Winter (SD)
Elena Tibblin (SD)
Stefan Eliasson (SD)
Mariut Laine (SD)
Krzysztof Swiniarski (SD)
Mattias Forseng (SD)
Jarmo Uusitalo (MP)
Karna Thomasdotter (MP)
Lars Eide Andersson (MP)
Ann-Charlott Gustafsson (UP)
Christer Hasslebäck (UP)
Meria Henning (UP)
Biarne Rehnberg (UP)
Caroline Heffiksson (UP)
Manal Kervo (UP)
Maivor Abdon (UP)
Lars Olsson (UP)

Justerandes signatur
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Nei-röst
Anna-Lena Heydar (S)
Insemar Samuelsson (S)
Paula Berser (S)
Stefan Skoslund (S)
Catarina Hernod (S)
Kenneth Eneelbrektsson (S)
Cecilia Sandbere (S)
Sonny Persson (S)
Louise Åsenfors (S)
Per-Erik Holmbere (S)
Robert Wendel (S)
Susanne Böriesson (S)
Jan-Olof Andersson (S)
Carina Åström (S)
Tommy Strand (S)
Marie-Louise Ekbere (S)
David Höelund Velasquez (V)
Arya Wrieman (V)
Kerstin Joelsson-Wallsbv (V)
Ilir Kastrati (V)

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

a0

%

Kommunfullmöktige

ffi:

2019-lt-t3

Forls. S 268

Beslul
Kommunfullmåiktige beslutar

att

anta ftireslagna justeringar av avgifter inom Vård och omsorg samt att

ftirändringarna gäller från den I januari 202A.

Reservqlion
Socialdemokraternas och Våinsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet
ftirmån ftir egna yrkanden.
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Socialnämndens begäran om att få starta projektering och
tillbyggnation av Rotviksbro vård- och omsorgsboende
Sommonfottning
Socialnämnden har inkommit med begäran om att få starta projektering och tillbyggnad
av Rotviksbro vård- och omsorgsboende i enlighet med genomford ftirstudien.
Socialtjänsten har 2018-12-03 beställt en ftjrstudie av en utbyggnad av 2 avdelningar fiir
Rotviksbros vård- och omsorgsboende och ny lokal ftir hemdänstgruppen Rotviksbro.
Förstudien skall beskriva fiirutsättningar fiör eventuell utbyggnad samt kostnader ftlr
projektet samt preliminär tidplan. Förstudien är nu ftirdigställd.
Projektet är upptaget i flerårsplan 2020-2022 med 80 mkr. Enligt ltjrstudiens kalkyl uppgår
investeringen till 88,6 mkr. Projektet är i flerårsplanen markerat som objekt som särskilt ska
prövas innan igångsättning. Projektets fordyring om l0 procent innebär också att det ska
prövas särskilt.

Utöver utbyggnad av två avdelningar (20 platser) och ny lokal for hemtjänsten ingår också i
forstudien och kalkylen nybyggnation av panncentral ftir att klara värmelorsörjning då
befintligt system har begränsad kapacitet och 20 nya parkeringsplatser. Dessutom krävs
relativt stora markarbeten ltjr att genomftira projektet.
Stefan Skoglund (S), Ann-Charlott Gustafsson (UP) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-10-30 g 249
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 1 9- 1 0-0 8.
Socialnämndens protokoll 2019-09-18 $ 150.
S ocialtj änstens tj änsteskrivelse 20 I 9 -08 -26.
Förstudierapport.
Preliminär tidplan.

Yrkonden
Stefan Skoglund (S): att bevilja socialnämnden att få starta projektering och
nybyggnation genom att upphandla en partner (partnering).

David Höglund Velasquez (V): Bifall

till

Stefan Skoglunds (S) yrkande.

Ann-Charlott Gustafsson (UP): Bifall

till

förslaget i handlingarna.

Proposilionsordningor
Ordftirande ställer proposition på kommunstyrelsens ftirslag mot Stefan Skoglunds (S)
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens ftirslag.
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Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja socialnämndens begäran om att starta projektering och tillbyggnad av
Rotviksbro vård- och omsorgsboende i enlighet med ft)rstudien.
Reservolion
Socialdemokraternas och Viinsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet med
ftiljande motivering.
Vår lokalförsörjning i kommunenfungerar inte ndr vi projekterar och bygger helt i egen
regi. Det finns Jlaskhalsar som gör att det blir både dyrt och tar alldeles for lång tid.
Socialnrimnden har de senaste åren löst detta genom att hyra utav exempelvis
Uddevallahem eller annan aktör som haft planerframme och kan leverera till rimlio
kostnad och tidsaspekt.

Då tryclret på vår egen organisation tir hårt gdllande lokalforsörjning och då
konsekvenserna rir stora då kimpliga lokqler inte står klara i tid anser vi att denna metod rir
ldmpligare.
Den sociala sektorn hade gått mot en positivare utveckling om (S)

& (V) inriktningfått

råda!
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Dnr KS 2019 /00602

Barn och utbildningsnämndens begäran gällande
i gån gsättn i n gsbes I ut i nvesteri n gsobjekt Ki I I i n gens förs kola
Sommonfottning
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med begäran om igångsättningsbeslut ft)r
Killingens nya förskola med åindrad kalkyl. Nämndens tidigare kalkylerade investering
35 miljoner kr för uppftirande av 6 avdelningar Killingens forskola behöver justeras
utifrån de senaste projektens upphandlade kalkyler för nya ftirskolor. Ny kalkyl visar att
45 miljoner kr är mer relevant kostnad. Därftjr begärs beslut om igångsättning enligt
den nya uppskattade kalkylen pä 45 miljoner kr som awiker från beslutad
investeringsbudget 2020 -2022 pä 3 5 milj oner kr.

Killingen är upptagen i flerårsplan med 35 mkr. I och med att de ekonomiska och
verksamhetsmässiga forutsättningama för investeringen väsentligt foråindrats jämfört
med de som gällde då flerårsplanen antogs ska ärendet underställas kommunfullmäktige
ftir nytt ställningstagande.
Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-10-30 $ 250
Kommunledningskontorets tj änsteskrivel se 20 I 9 -09 -23 .
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-08 -21 5 97.
Barn- och utbildningsftirvaltningens tj änsteskrivelse 20 1 9-0 8-06.
Behovsanalys Killingens ftirskola.
Behovsbeskrivning Killingens ftirskola.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja bam- och utbildningsnämndens begäran om igångsättningsbeslut avseende
Killingens nya ftirskola enligt ny uppskattad kalkyl om 45 mkr.
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Socialnämndens begäran om att få starta projektering och
tillbyggnation av gruppbostad enligt LSS på Störtloppsgatan,
Fasseröd 2:3
Sommonfollning
Socialnämnden har inkommit med begäran om att få starta projektering och
nybyggnation av gruppbostad enligt LSS på Störtloppsgatan i enlighet med upprättad
ftirstudie.
Gruppbostaden innefattar 8 lägenheter samt gemensamma utrymmen,
personalutrymmen och kök. Investeringen är upptagen i flerårsplan 2020-2022 med
20 mkr. Enligt förstudiens kalkyl uppgår projektet nu till 25,8 mkr vilket innebär en
ökning med mer än 10 procent, innebärande att projektet ska prövas av
kommunfullmäkti ge innan i gångsättning får ske.
Den beräknade utökade investeringskalkylen ftirklaras i huvudsak av högre prismvå r
byggsektorn.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-10-30 $ 25 1
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 1 9- 1 0-09.
Socialnämndens protokoll 2019-09-1 8 $ 149.
S ocialtj iinstens tj iinsteskrivelse 20 | 9 -08 -26.
Förstudie inför investeringsbeslut 20 I 9-06- 1 0.
Preliminär tidsplan 20 I 9-06- 1 0.

Yrkonden
Stefan Skoglund (S): Att bevilja socialnämnden att få starta projektering och
nybyggnation av gruppbostad enligt LSS på Störtloppsgatan genom att upphandla en
partner (partnering).

Ann-Charlott Gustafsson (UP): Bifall

till

kommunstyrelsens förslag

David Höglund Velasquez (V): Bifall

till

Stefan Skoglunds (S) yrkande.

Proposilionsord ningor
Ordftirande ställer proposition på kommunstyrelsens forslag mot Stefan Skoglunds (S)
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens ftirslag.
Beslul
Kommunful lmiikti ge beslutar

att bevilja socialnämndens begäran att få starta projektering och nybyggnation av
gruppbostad enligt LSS på Störtloppsgatan i enlighet med fijrstudien.
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Reservqlion
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet med
ftiljande motivering
Vår lokalforsörjning i kommunenfungerar inte ncir vi projekterar och bygger helt i egen
regi. Det finns flaskhalsqr som gör att det blir både dyrt och tar alldeles fAr lång tid.
Socialncimnden har de senaste åren löst detta genom att hyra utav exempelvis
Uddevallahem eller annan aktör som haft planer fromme och kan leverera till rimlig
kostnad och tidsaspekt.

Då trycket på vår egen organisation cir hårt gcillande lokaffbrsörjning och då
konsekvenserna dr stora då lcimpliga lokaler inte står klara i tid anser vi att denna metod eir
lcimpligare.
Den sociala sehorn hade gått mot en positivare utveckling om (S) & (V) inriktningfått
råda!
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Revisionsrapport grundläggande granskning

201 8

Sommonfollning
EY har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en grundläggande granskning.
Den sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i allt
väsentligt arbetat med att bidra till kommunfullmiiktiges övergripande mål i enlighet
med kraven i kommunens styr- och ledningssystem. Bedömningen är vidare att
kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt foljer de anvisningar som finns i
kommunens styr- och ledningssystem avseende uppftiljning och rapportering samt de
anvisningar som finns avseende arbetet med intern kontroll. Det bedöms dock finnas
utvecklingsområden avseende socialnämndens samt valnämndens arbete med intern

kontroll.
Revisorerna anser att:
- Valnämnden bör utveckla uppftljningen utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer ftir
ekonomistyrning.
- Valnämnden bör i samband med valår genomfiira en risk- och väsentlighetsanalys
samt utarbeta en intemkontrollplan samt erhålla uppftiljning av den interna kontrollen.
- Socialnämnden bör tillse att en riskanalys utarbetas till grund för internkontrollplan
Revisionsrapporten är översåind till nämnderna för kännedom och svar krävs således
inte. Valnämnden har dock behandlat rapporten och lämnar följande svar:

Valkansliet bedömer, baserat på samtal mellan avdelningen fiir juridik och
administration och ekonomiavdelningen, att valnämndens verksamhet är av liten
omfattning och att det därför inte är nödvändigt att upprätta delarsrapporter för
valnämnden. Flera gånger om året görs en ekonomisk avstämning för valnämndens
verksamhet och det rapporteras in en ekonomisk årsprognos till kommunens centrala
ekonomiavdelning. Detta görs vid delårsbokslut ftir april och augusti, samt vid
controllerrapporterna ftir februari och oktober.
När det gäller revisorernas rekommendation att valnämnden i samband med valår bör
genomftira en risk- och väsentlighetsanalys, utarbeta en intemkontrollplan samt erhålla
uppföljning av den interna kontrollen, så kommer valnämnden fortsättningsvis ftilja
kommunfullmäkti ge s riktlinj er för internkontroll för Uddeval la kommun.
Fredrik Södersten (M) yttrar sig i ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-10-30 5 252
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 201 9- 1 0- 1 0.
Valnämndens protokoll 2019-09-26 $ I 3.
Valkansliets tjänsteskrivelse 2019 -07 -03.
Revisionsrapport Grundläggande granskning 20 I 8.
Följebrev till revisionsrapport Grundläggande granskning 20 I 8
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Yrkonden
Fredrik Södersten (M): Bifall till kommunstyrelsens ftirslag.
Beslut
Kommunfu llmäkti ge beslutar

att godkänna valnämndens svar till revisorerna.
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Dnr KS 2019 /00614

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden är 2020
Sommonfottning
Enligt gällande kommunallag behöver inte längre annonsering av kommunfullmäktiges
sammanträden ske i ortstidningar. Ändringen är en följd av attkravet på en digital
anslagstavla har inftrts dar tillkannagivandet av kommunfullmäktiges sammanträden
måste ske senast en vecka ftire sammanträdesdatumet.
Kommunledningskontoret ftjreslar iindå eft er samråd med kommunfullmäkti ge s
ordftirande att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden under 2020 fortsatt
ska ske i tidningarna Västsverige och Bohusläningen.

Martin Pettersson (SD), Elving Andersson (C) och Ole Borch (MP) yttrar sig i ärendet.
Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-10-30 $ 253
Kommunledningskontorets tjiinsteskrivelse, 2019 -09 -30

Yrkonden
Martin Pettersson (SD): Avslag till kommunstyrelsens ftirslag.
Elving Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens ftirslag.
Proposilionsordningor
Ordftirande ställer proposition på kommunstyrelsens ftirslag mot Martin Petterssons
(SD) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
ftirslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att annonsera kommunfullmäktiges sammanträden i tidningarna Västsverige och
Bohusläningen under är 2020.
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Dnr KS 2019/OO755

Prenumeration av tidskrift till förtroendevalda
kom m u nfu I lmäktige för 2020-2022

i

Sommonfqttning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-l l-14 $ 275 att godkänna prenumeration av
tidskriften Dagens Samhälle till samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
under mandatperioden 20

19

-2022.

I ett led i kommunens besparingar ftireslår kommunledningskontoret efter samråd med
kommunfullmäktiges ordftirande att begråinsa prenumerationen till att endast omfatta de
ledamöter och ersättare som aktivt begåir att få fortsätta prenumerationen. En skriftlig
begäran om detta ska ha inkommit till kommunledningskontoret@uddevalla.se senast
den 30 november 2019. De som inte inom denna tid har begärt att få ftirlängd
prenumerationen kommer inte att under den fortsatta mandatperioden kunna få en
prenumeration. Nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige kommer i samband
med tillträdandet att erdudas en prenumeration.
Kostnaderna per prenumeration uppgår
detsamma som ftir papperstidningen.

till

2155 kr,2020 års pris, priset ftir e-tidningen

Ingemar Samuelsson (S), Jonas Sandwall (KD) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i
ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-10-30 5 254
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019 -10-l 4
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-ll-14 5 215
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-l l-14

S

275,

att godkänna prenumeration av tidskriften Dagens Samhälle till samtliga ledamöter och
ersättare i kommunfullmäktige under perioden 2020-2022 under ftirutsättning att
ledamoten eller ersättaren senast den 30 november 2019 skriftligen tackar ja till
utskickat erbjudande från kommunledningskontoret.

attnya ledamöter och ersättare efter den 30 november 2019 kommer att erbjudas
tidningen i samband med att de tillträder.
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Verksamhetsplan 2020-2022 med budget 2020,
kommunfullmäktige
Sommqnfqttning
Kommunfullmäktiges samlade budgetram för 2020 uppgår till 11,0 mkr och innefattar
omkostnader ftir kommunfullmäktige, kommunens revisorer, överftirmyndaren och
vänortskommittön.
mkr

Bokslut
201 8

Budget
2019

Budget

Budget

Plan

Plan

Fast pris

löpande

2021

2022

2020

2020

Kommunbidrag

10,6

10,7

10,7

I1,0

I1,0

I

lnvesteringar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

Budgel per verksomhetsområde
mlcr

Kommunfullmäktiee
Kommunens revisorer
Överförmyndaren
Vänortskommittön
Summa

Intäkter

Kostnader

0,000
0,000

2,430
2,065

0,024
0,000
0,024

6,r29
0,400
11,024

Netto =
hudgetram 2020

2,430
2,065
6,105
0,400
11,000

Kommunfullmriktige
Kommunfullmäktiges budget omfattar kostnader för arvoden och ersättningar till
ledamöter och ersättare, lokalhyra, webb-sändningar, annonskostnader, nyårsmottagning
på rådhuset samt kostnader kring ungdomsfullmäktige. Ny arbetsordning for
ungdomsfullmäktige trädde i kraft 2019 och uppstart beräknas under 2020. Utfallet fiir
arvodeskostnaderna 2019 har varit högre än avsatt budget, detta har föranlett en översyn
av samtliga kostnader inom kommunfullmäktiges budgetram med en minskning utav
diverse kostnadsposter. Inom kommunfullmäktiges budgetposter ftireslås även en
minskning av kostnaderna ftir prenumerationerna på Dagens Samhälle, där denna endast
ska ges till de som önskar.
Kommunens revisorer
Revisorernas budget omfattar kostnader för sakkunnigt biträde från Ernst & Young
beträffande administration, samt arvoden och ersättningar till de förtroendevalda
revisorerna och utbildning och utveckling. Den största kostnaden avser konsulttjänster
vad beträffar grundläggande och ftirdjupad granskning. Revisorema sammanträder en
gång per månad, med undantag for juli månad. Utöver detta genomftirs även
dialogmöten med uppdragsgivare (kommunfullmäktige) och de nämnder som
revisorerna är utsedda till att granska. Dess utöver tjänstgör även de kommunala
revisorerna som lekmannarevisorer i de kommunala bolagen, samt ett antal stiftelser och
föreningar som ingår i det samlade kommunala revisionsuppdraget.
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Överformyndaren
Överftirmyndaren konstaterar att budgetens huvudsakliga poster består av arvoden samt
omkostnader ftir överftirmyndarkontoret. Arvodenas storlek beror på andelen som
kommunen ska betala utifrån det regelverk som är antaget och här görs en uppskattning
utifran tidigare år. Överftirmyndarkontoret står inför ökade kostnader avseende nytt
ärendehanteringssystem. Detta kommer att innebära en ökad kostnad för
överftlrmyndaren. Utgångspunkten har varit att denna ökade kostnad ska finansieras
inom ram, vilket har gjort att övriga kostnader har setts över.
Vcinortskommittön
Vänortskommittdns budget omfattar kostnader ftir ungdomsutbyte, övrig
kontaktverksamhet samt arvoden till ledamöter. 2020 kommer det attvara
vänortskonferens i Loimaa, därav har vänortskommittöns budget utökats genom
omftirdelning från kommunfullmäktige.
Budgeten ftir kommunens revisorer har beretts av kommunfullmiiktiges presidium enligt
bilagd skrivelse daterad 2019-10-07 .
Paula Berger (S), Martin Pettersson (SD) och David Höglund Velasquez (V) yttrar sig

iirendet.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-10-30 $ 255
Kommunledningskontorets tj iinsteskrivelse 20 19 -l 0 -l 4
Skrivelse av kommunfullm?iktiges presidium.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att ovan ska utgöra verksamhetsplan ftjr kommunfullmäktige samt fastställa
ftirdelningen av kommunfullmäkti ges budge

tr

am 2020.

Deltor ej i beslul
Socialdemokratenas, Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas ledamöter avstår från
att delta i beslutet.
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Anvisning effektiviseringsfond samt upphävande av
kommunfullmäktiges tidigare beslut gällande hantering av
effe ktiv ise ri n g sfo n de n.
Sommonfollning
Flerårsplan 2020-2022 med budget2020 innehåller en effektiviseringsfond som har till
syfte att finansiera kostnader som leder till att kostnadsminskningar kan ske framåt.
Syftet med fonden iir att bidra till att de omfattande effektiviseringar som flerårsplanen
innehåller kan genomftiras.
Förslag till anvisning har upprättats ftir denna fond och eftersom detta är ett nytt inslag i
kommunens budget kommer anvisningen att revideras vid behov och kommer då att
beslutas av kommunstyrelsen igen.

Det är möjligt att ansöka om medel ur denna fond för åtgärder som skall leda till att
behovet av kommunbidrag minskar framöver. Detta fiir att framja möjliga
effektiviseringar som har inledande kostnader som annars inte kan finansieras inom den
befintliga budgeten ftir nämnden. Projekt som har en kort återbetalningstid för insatsen
kommer att prioriteras vid beslut om medel.
Det överskott som uppstar behålls av nämnden som utftir åtgärden.
Beredning av ansökningar kommer att ske via ekonomiutskottet.
Kommunstyrelsen har 2019-10-30 $ 261 beslutat att anta upprättat ftirslag till anvisning
ftir effektiviseringsfonden.

Martin Pettersson (SD) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-10-30 $ 261
Flerårsplan 2020-2022 med budget 2020
Effektiviseringsfond - anvisning Bilaga
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 1 9- 1 0-0 8

Yrkqnden
Martin Pettersson (SD) och Christer Hasslebäck (UP): Bifall till kommunstyrelsens
forslag.

Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva ftljande lydelse i kommunfullmäktiges beslut daterat 2019-06-13 $ 147:
att uppdra till kommunstyrelsens ordforande efter dialog med kommundirektören, att
besluta om anvdndande av avsattq medel om l5 mlcr av ffiktiviseringsfonden 2020.
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Fyllnadsval av kommunrevisor efter Peter S Dahlström (KD)
Sommqnfotlning
Peter S Dahlström har i en skrivelse till kommunfullmäktige inkommen 2019-09-20
avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunrevisionen med tillhörande
revisorsuppdrag. Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-09 att bevilja avsägelsen.

Beslutsunderlog
Kommunfullmäktiges protokoll 20 1 9- I 0-09 $ 23 9
Avsägelse, inkommen 2019 -09 -20
Yrkonden
Karin Johansson (KD) nominerar Tomas Amlöv (KD).
Beslul
Kommunfullmäkti ge be slutar

attvälja Tomas Amlöv (KD) till kommunrevisor till och med 2022-12-31
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Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2019
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ftilj ande anmälningsärenden till handlingarna.
2019100226

Medborgarftirslag fran Elisabeth Bäckman om att inftjra seniorkort från 65 års ålder
Förslaget motiveras bl.a. av att gratis resor ger äldre möjlighet att behålla ett socialt
berikande liv. Kommunledningskontoret har för närvarande inget uppdrag och inte
heller ekonomiska ftirutsättningar ftir inftirande av seniorkort från 65 års ålder.
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarftirslaget.
2019100409

Medborgarftirslag från Bengt Edwardson som ftireslår att kommunen ska anlägga en
gång- och cykelbana utmed väg 167 från ffrvägskrysset vid Åsen/Bastebacka till
Backamo lägerplats.
Yäg 167 åir statlig och ansvaret ligger under Trafikverket. Kommunen kan lämna ftlrslag
på vilka avsnitt som ska byggas ut. Nästa tillftille är under hösten 2019. Förslaget om
gång- och cykelväg mellan Äsen/Bastebacka till Backamo lägerplats kommer tas med i
kommunala sammanställningen av GC-behov.
20191706

Beslut från Länsstyrelsen om efterträdarval efter Tobias Andreasson (S)
Demokratiberedningens protokoll 201 9- I 0-04
20191297

Tony Andreasson har lämnat ett Medborgarftirslag om en hinderbana på Skogslyckan.
Kultur och fritidsnämnden har avslagit inlämnat ftirslag med en hänvisning till
ekonomiska ftirutsättningar och hänvisar samtidigt till det nybyggda området som
anlagts i anslutning till Ramnerödsskolan.
2019136s

Medborgarftirslag från Klara Puolakka som ftirekslär att det ska finnas möjlighet fiir
hemlösa eller andra som saknar fast bostad eller övernattningsmöjligheter, samt andra
som av olika skäl kan vilja titta på film att kunna gå till en nattöppen biograf, en social
nattbio. Socialnämnden beslutar att avslå Klara Puolakkas medborgarftirslag om social
nattbio med motiveringen att det inte ligger inom det kommunala ansvaret att ftirestå
och driva en social nattbio.
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20191382

Medborgarftirslag från Maria Kristiansson att Uddevalla kommun ska stoppa
utbyggnaden av femte generationens mobilnät (5G) i kommunen.
Strålsäkerhetsmyndigheten är den myndighet som arbetar med att ta fram underlag ftir
bedömning av strålskyddsrelaterade risker. För närvarande arbetar
Strålsäkerhetsmyndigheten med bedömningsgrunder ftir 5G tekniken i samråd med
mobilbranschen och intresseorganisationer. Miljötillsynsenheten ftiljer detta arbete och
kommer att tilliimpa de råd och riktlinjer som Strålsiikerhetsmyndigheten publicerar. I
dagsläget finns det inte några rekommendationer från Strålskyddsmyndigheten som ger
anledning att begränsa eller ftrbjuda utbyggnad
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att säga nej till medborgarftirslaget
2019/s7
Caroline Jensen skriver i sitt medborgarförslag om höga hastigheter på Skafterödsvägen
i Ljungskile och ftireslår att någon form av farthinder anläggs på sträckan som leder upp
mot Hälle. Samhällsbyggnadsftirvaltningen delar uppfattningen att det vore lämpligt
med farthinder på Skafterödsvägen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarftlrslaget besvarat att uppdra till
förvaltningen att återkomma med forslag på lämpliga trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
20t91647
Kent Cederholm har i ett medborgarftirslag framftirt önskemålet om att bevara den
17O0-talsgata som grävts fram under de arkeologiska utgrävningar som pågått i
Uddevalla Centrum. Samhällsbyggnadsnämnden är positiva till iddn och avser att titta
närmare på lösningarna under kommande år. Ett eventuellt genomförande kan komma
ifrägatidigast under 2020 dädetaljprojekteringen fttr Årummet är genomförd.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarft)rslaget besvarat.

20191t92
Medborgarftrslag från Abdulkarim Naser om att fixa fotbollsplanen vid
Sunnanvindsvägen. Samhällsbyggnad har påbörjat inventering och plan ftir aktiva
mötesplatser på allmän platsmark, liknande den upprustningsplan som finns frjr
lekplatser. I den kommer beskrivas vilka ytor som fortsatt skall bevaras, vilka som ska
rustas upp och vilka som ska läggas ned. Ytan vid Sunnanvindsvägen skall skötas inom
ramen ftir daglig drift och vara funktionsduglig fram till dess den nya planen ftjr aktiva
mötesplatser är klar. Större insatser kommer inte göras ftirrän planen är fiirdig och visar
på vilka insatser som skall göras på vilka ytor. Samhällsbyggnadsnåimnden beslutar att
anse ftjrslaget besvarat
KS:2019/550
Förslagsställaren önskar att någon ska skjuta av skarvar i Sandviken vid Vadboholmen i
Uddevalla kommun. Bakgrunden är att skarvama nästan tagit över det rika fågellivet i
området och äter upp all småfisk samt tränger ut övriga arter. Området dtir
ftirslagsställaren önskar skyddsjakt ägs inte av Uddevalla kommun. Delar av området är

-
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privatägt. Kommunen har inte jakträtt i området. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att avslå medborgarlorslaget med hiinvisning till att Uddevalla kommun inte äger
marken samt inte har jakträtt i området.
KS:2019/403
Maria Leek Maria Kristiansson har begärt att Uddevalla kommun ska stoppa
utbyggnaden femte generationens mobilnät (5G) i kommunen.
Strålsakerhetsmyndigheten är den myndighet som arbetar med att ta fram underlag ftir
bedömning av strålskyddsrelaterade risker. För närvarande arbetar
Strålsäkerhetsmyndigheten med bedömningsgrunder ftir 5G tekniken i samråd med
mobilbranschen och intresseorganisationer. Miljötillsynsenheten ftiljer detta arbete och
kommer att tillämpa de råd och riktlinjer som Strålsäkerhetsmyndigheten publicerar.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ftirslaget.

KS:2019/99
Sara Gustafsson föreslår i sitt medborgarftirslag att strandpromenaden
tillgåinglighetsanpassas. Sara skriver vidare att skyltningen är bristf;illig och att delar av
promenaden är trafikfarlig. Strandpromenaden är ca9 km lång och sträcker sig mellan
Skalbanksmusdet och Lindesnäs utmed Bäveån och Byfiorden, vissa delar av sträckan
är tillgängligheten begränsad på grund av naturliga höjdskillnader i terrängen.
Samhällsbyggnadsftirvaltningen arbetar kontinuerligt med att forbättra tillgängligheten i
gatu- och parkmiljön. Samhällsbyggnadsniimnden beslutar att anse medborgarftirslaget
besvarat.

KS:2018/900
Medborgarforslag fran Malin Göthberg om att bevara och rusta upp lekplatsen på
Gryningsvägen. Hon skriver att enligt upprustningsplanen ftir lekplatser ska lekplatsen
på Gryningsvägen läggas ned. I upprustningsplanen ftr lekplatser beskrivs vilka
lekplatser som ska läggas ned, vilka som ska rustas upp och vilka som ska bevaras. Hon
beskriver lekplatsens läge mellan husen, skyddad från trafik och en bra plats för
lekplats. Flera andra lekplatser, som ligger mer tillgängligt än Gryningsvägen kommer
på sikt att rustas upp enligt upprustningsplanen for lekplatser. Gryningsvägens lekplats
kommer istället att bli grönyta och viktig ur biologisk hänsyn och hänvisad lek sker till
de lekplatser som ska bevaras och rustas upp. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
anse medborgarftirslaget besvarat samt att uppdra åt ftirvaltningen att göra en översyn
av lekplatsutredningen och återkomma med ftirslag till januarinämnden.
KS:20191417
Marcus Flygård skriver i sitt forslag om att utrusta Badhusparken/ Teaterplantagets
lekplats med en rullstolsgunga. Detta för att främja alla barns rätt till lek. En
rullstolsgunga kräver att lekredskapet endast används i en vuxens sällskap och låses när
den inte är i bruk, en säkerhetsåtgärd ftir att barn inte skall komma i kläm eller skadas.
En bemannad lekplats har samhällsbyggnadsft)rvaltningen inte resurser till i dagsläget
och en rullstolsgunga kan därför inte monteras på lekplatsen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ftirslaget.
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KS:20191224
Angelica Nicklasson skriver i sitt medborgarftirslag om att bygga en ny lekplats på den
allmänna grönytan mellan januarivägen och februarivägen på Kurveröd. Hon beskriver
att platsen idag är orörd och istället skulle kunna bli en lämplig plats ftir ny lekplats.
Enligt upprustningsplanen för lekplatser finns inga indikationer på fler lekplatser på
allmän platsmark, snarare ligger det inom lekplatsplanen att reducera antalet och istället
rusta upp och höja standarden ftir de lekplatser som man valt ut att bevara.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat samt att
uppdra åt ftirvaltningen att göra en översyn av lekplatsutredningen och återkomma med
forslag till j anuarinämnden.
2019145t

Gigi Cederholm menar i sitt ftirslag att det finns många barn och ftiräldrar i området
Hästhovsvägen -Irisvägen Ljungskile som skulle uppskatta om den eftersatta
tennisplanen och fotbollsplanen rustades upp och en ny lekplats i området anlades.
Samhällsbyggnadsftirvaltningen arbetar med att ta fram en helhetsplan ftir dessa sk.
aktiva mötesplatser på allmän platsmark. För lekplatser foljs den upprustningsplan som
är beslutad. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarftirslaget besvarat,
att uppdra åt ftirvaltningen att göra en översyn av lekplatsutredningen och återkomma
med ftirslag till januarinämnden att uppdra åt ftirvaltningen att till januarinämnden
återkomma med ftirslag avseende fotbollsplanen utifrån pågående utredning om allmän-

platsmark.
dok 301593
Västvatten Protokoll 5 - 2019-10-24

dok 301594
Uddevalla Vatten AB. Protokoll 5 - 2019-10-24

Justerandes signatur

rkrv J,t{

Utdragsbestyrkande

f
%

S

Prolokoll
Kommunfullmöktige

ffi:

2019-tt-t3

279

Dnr KS 2019/00742

Medborgarförslag från Ulf Larsson om biogas
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i iirendet.
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Dnr KS 2019/00743

Medborgarförslag från UIf Larsson om nytt badhus
Beslul
Kommunfu llmäktige beslutar

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2019/00792

Medborgarförslag från Ulf Larsson om gratis resor för
pensionärer
Beslut

Kommunfullmäkti ge

be

slutar

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2019 /OO78O

Medborgarförslag från OIle Johansson om att binda samman
gång och cykelväg mellan Kärr och centrala Ljungskile
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2019 /OO773

Medborgarförslag från Patrik Hedqvist om att K-märka gamla
idrottshallen i Uddevalla
Beslul
Kommunfullmåikti ge beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 201 9/00830

lnterpellation från Ingemar Samuelsson (S) till
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Staxäng (M)
angående ombyggnad av Kungsgatan och delar av Norra
Drottninggatan
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen far ställas och ska besvaras på kommunfullmäktiges nästkommande
sammanträde.
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Dnr KS 2019 /00832

Motion från Stefan Skoglund (S) och Cecilia Sandberg (S) om
samlad kommunal tillsyn
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen.

4 ffi Å4{
Justerandes srgnatur

Utdragsbestyrkande

c
%

Protokoll
Kommunfullmöktige

ffi:

2019-1 1-13

s 286

Dnr KS 2019 /00822

Avsägelse från Glenn Patriksson (S) för uppdraget som
ledamot i barn och utbildningsnämnden
Sommqnfottning
Glenn Patriksson (S) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget
som ledamot i barn och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige har att ta ställning
till avsägelsen och förrätta fullnadsval.
Ärendet tas upp utöver tillkåinnagivandet.

Beslulsunderlog
Avsägelse, inkommen 2019-1 1-08
Yrkonden
Paula Berger (S) nominerar Marie-Louise Ekberg (S) till ny ledamot i barn och
utbildningsnåimnden samt Catarina Brorsson (S) till ny ersättare i barn och
utbildningsnämnden efter Marie-Louise Ekberg (S).

Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar
att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet,

att bevilja avsägelsen,
att välja Marie-Louise Ekberg (S) till ledamot i barn och utbildningsnämnden till och
med2022-12-31 samt
att välja Catarina Brorsson (S) till ersättare i barn och utbildningsnämnden
2022-t2-31.
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Fördelning av revisorsuppdrag inom bolag och stiftelser
Sommonfotlning
Kommunrevisionen har inkommit med ett förslag till omftirdelning av revisorsuppdrag
ftir bolag och stiftelser. Förslag till beslut är att välja revisorer och revisorsersättare i
enlighet med upprättat ftirslag. Kristdemokraternas nyvalde revisor fiireslås väljas till
uppdrag som är angivna "KD:s nya namn".
Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019 -Il -12
Förteckning från kommunrevisionen, inkommen, 2019 -l | -l I

Yrkonden
Kommunrevisionens ordftirande Christian Persson (S) kompletterar
kommunrevisionens skrivelse gsnom att nominera Tomas Amlöv till revisor i Stiftelsen
Barnens dag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet,
att välja revisorer och revisorsersättare i enlighet med kommunrevisionens ftirslag samt
kompletterande nominering.
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