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Sommonlröde
Plols och tid

Kommunfullmäktige
Hörsalen, Bohusläns museum, kl. 1 7:30-20:30

ledomöler

Carin Ramneskär (M) till och med kl. 19:00, $ 50
Mikael Staxäng (M)
Roger Ekeroos (M)
Ingela Ruthner (M)
Johanna Ramneskär (M)
Niklas Moe (M)
Gösta Dahlberg (M)
Jens Borgland (M)
Camilla Josefsson (M)
Elving Andersson (C), Ordförande
Camilla Olsson (C)
Torsten Torstensson (C)
Rolf Jonsson (L)
Roger Johansson (L)
Maria Johansson (L)
Claes Dahlgren (L)
Jonas Sandwall (KD)
Christina Nilsson (KD), 1:e vice ordförande
David Sahlsten (KD)
Karin Johansson (KD)
Anna-Lena Heydar (S)

Ulses otl justero

Annelie Högberg, Roger Ekeroos
-18 kI.16:00
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Jusleringens plots och lid

Paragrafer

$$ 44-72

Underskrifl sekrelerore
son

{'b*,,

Underskdtl ordföronde

U

{.

nderskritl justeronde

Ro

Ekeroos

Underskriti justeronde

Annelie Högberg
BEVIS
Sommontröde
Förvoros hos
Anslogel sötls upp
Anslogel los ner

och ANSLAG om jusleringens tillkönnogivonde

Kommunful lmåikti ge 20 I 9 -03 - | 3
Kommunledningskontoret
20t9-03- IE

20t

l0

Underskritl
ebastian Johansson
Justerandes signatur

'o

2ot4-oj- lQ

gV4

oo

r

w-{

% rfsl .

Prolokoll
Kommunfullmöktige
20 I 9-03-l 3

MtJ

Ingemar Samuelsson (S)
Paula Berger (S)
Stefan Skoglund (S)
Annelie Högberg (S)
Kenneth Engelbrektsson (S)
Cecilia Sandberg (S)
Sonny Persson (S)
Louise Äsenfors (S), 2:e vice ordförande
Per-Erik Holmberg (S)
Susanne Grönvall (S)
Tobias Andreasson (S)
Susanne Börjesson (S)
Glenn Patriksson (S)
Carina Åström (S)
Tommy Strand (S)
David Höglund Velasquez (V)
JaanaJtuvitalo (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)
Thommy Carlin (SD)
Stefan Eliasson (SD)
Marjut Laine (SD)
Kr zy sztof Swiniarski ( S D)
Corinne Bergström (SD)
Ann-Charlott Gustafsson (UP)
Merja Henning (UP)
Bjarne Rehnberg (UP)
Caroline Henriksson (UP)
Kent Andreasson (UP)
Majvor Abdon (UP)
Lars Olsson (UP)
Tjönstgöronde ersötlore

Sture Svennberg (M) ftir Carin Ramneskåir (M) $$ 5l-72
Stig Olsson (C) ft)r Hossam Waarie (C)
John Alexandersson (SD) ftir Elena Tibblin SD
Manal Keryo (UP) ftir Christer Hasslebäck (UP)

Ersöttore

Sture Svennberg (M)
Fredrik Södersten (M)
Monica Bang Lindberg (L)
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Anibal Rojas Jourquera (KD)
Marie-Louise Ekberg (S)
Robert Wendel (S)
Veronica Vendel (S)
Jan-Olof Andersson (S)
Margareta Wendel (S)
Taisir Kassem (S)
Catharina Hernod (S)
Äke Granath (S)
Anya Wrigman (V)
Lars-Olof Laxrot (V)
Ann-Marie Viblom (MP)
Ole Borch (MP)
John Alexandersson (SD)
Andreas Svensson (SD)
Anders Andersson (SD)
Joakim Persson (UP)

övrigo

J

Christian Persson, ordftirande kommunrevisionen
Bengt Andersson, kommunrevisor
Bj örn Segelod, säkerhetschef
Peter Larsson, kommundirektör
Sebastian Johansson, kommunsekreterare
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Föränd ri ng av föredrag
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ngslistan

Sommonfotlning
Ärende 15 på dagens foredragningslista, Gruppledararvode, utgår.
Beslul
Kommunfu llmäktige beslutar

att fastställa ftiredragningslistan med ovan nämnd ftirändring.
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Dnr KS 296869

lnformation om säkerheten i kommunfullmäktige
Sommqnfotlning
Kommunens säkerhetschef Bj örn S e gelod informerar kommunfullmäkti ge om
sålkerhetsrutiner vid kommunfullmåiktiges sammanträden och svarar på frågor fran
ledamöterna.

Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att notera informationen till protokollet
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Dnr KS 2019/OO149

Interpellation från David Höglund Velasquez (V) till Roger
Ekeroos (M), ordförande i barn och utbildningsnämnden om hot
och våld
Sommonfollning
Barn och utbildningsnämndens ordftirande, Roger Ekeroos (M) besvarar
interpellationen.
David Höglund Velasquez (V) yttrar sig i ärendet
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Motion från Elving Andersson (C) m.fl. om en ny strategi för
enskilda avloppsanläggningar och stopp för avloppsslam på
åkrarna
Sommonfottning
Elving Andersson (C) och Anna-Malin Björk Joelsson (C) m.fl. har inkommit med en
motion om att kommunfullmäktige beslutar om att en ny strategi för enskilda
avloppsanordningar ska utarbetas, bland annat med hänvisning till att fokus ska ligga på
vilka gränsvärden ftir utsläpp som ska gälla och inte vilken teknik, att en generös
tolkning ska göras avseende skäliga kostnader för åtgärder, speciellt med hänsyn till
äldre fastighetsägare med ringa avloppsmängd, samt att slam från avlopp inte ska
spridas på åkermark. Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen med hänvisning

till

samhällsbyggnadsnämndens remissvar.

Kommunfullmäktiges beslut överklagades genom laglighetsprövning och
Förvaltningsrätten i G<iteborg upphävde kommunfullmåiktiges beslut genom dom
daterad 2019-0I-31 eftersom att rätten fann att jäv hade förekommit under
kommunfullmäktiges handläggning av ärendet.
Ärendet måste därmed behandlas på nytt av kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret foreslår kommunstyrelsen att ftireslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2018-12-12 $
307 där samhällsbyggnadsnämnden gavs i uppdrag atttafram en ny avloppspolicy som
bygger på teknikneutralitet och kretsloppsperspektiv.
Torsten Torstensson (C) och Roger Johansson (L) yttrar sig i ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-02-27 S 30
Kommunfullmäktiges protokoll, 2017 -09-13 $ I 99
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse, 20 | 9 -02-l 4
Kommunledning skontorets tj änste skrivel se 20 | 7 -0 4 -28 .
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017 -04-20 $ 1 65.
Samhällsbyggnads tj änsteskrivelse 20 1 7-04 -0 5.
Kommunfullmäktiges protokoll 20 1 6 -I I -09 $ 2 8 0.
Motion från Elving Andersson (C) och Anna-Malin Björk Joelsson (C) 2016-10-31.

Yrkqnden
Torsten Torstensson (C) och Roger Johansson (L): bifall
handlingarna.
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Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges uppdrag till
samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en ny avloppspolicy som bygger på
teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att skadliga åimnen från avloppsslam inte
skall spridas på åkermark.
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och
garantiavtal för Kommuninvest
Sommonfotlning
Uddevalla kommun har fattat beslut om att godkänna bekräftelsen av
borgensftirbindelse, regressavtalet och garantiavtalet med Kommuninvest ekonomisk
ftirening och dess dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB.
För att godkännande ska vara giltigt krävs den exakta formuleringen enligt
till beslut. Tidigare beslut i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige behöver därmed tas om.
nedanstående ftirslag

Detta beslut ersätter tidigare beslut, Kommunstyrelsen 2018-10-31 $240 och
kommunfullmäktige 2018-11-14 5273 i ärendet

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-02-27 S 3l
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -02-0I.
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att Uddevalla kommun bekräftar att ingången borgensft)rbindelse av den 7 maj
1993 ("Borgensförbindelsen"), vari Uddevalla kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom for egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
("Kommuninvest") forpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
ftireträda Uddevalla kommun genom att ft)reta samtliga nödvändiga åtgärder ftir
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensforbindelsen i ftirhållande
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
att Uddevalla kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Uddevalla
kommun den27 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests
medlemmar regleras ftir det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen,
alltjämt gäller.
att Uddevalla kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Uddevalla
kommun den27 oktober 201I, vari Uddevalla kommuns ansvar ftir
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller
att utse kommunstyrelsens ordftirande Christer Hasslebäck och kommundirektör Peter
Larsson att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta
beslut.
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Tillgång till bad under byggnationen av Framtidens bad,
revidering av beslut om placering
Sommqnfotlning
Kommunfullmäktige har beslutat att Uddevallas nya badhus/simhall ska placeras på
samma plats som nuvarande Walkesborgsbadet. Detta innebär att nuvarande bad måste
rivas under tiden som det nya byggs. För att tillgodose skolans och simidrottens behov
av simhall under byggtiden har kommunfullmäktige uppdragit åt kultur- och
fritidsnämnden att beställa projektering av tillftilligt bad på Landbadet. För detta har
anslagits 30 mkr i investeringsbudget, samt kompensation till kultur- och
fritidsnämnden ftir avskrivningskostnadema.
Placeringen av den tillftilliga anläggningen på Landbadet har visats sig innebära vissa
svårigheter, bl.a. med avseende på att kommunen inte äger marken.

Kommunledningskontoret har dåirfor tagit fram ett förslag om ändring av fullmäktiges
beslut om placering. Samtidigt foreslås, med anledning av det kommer att krävas
skyndsam handläggning, att kommunstyrelsen övertar ansvaret for att det tillftilliga
badet kommer till stand. Kommunstyrelsens arbete ska bedrivas med grund i den
behovsanalys som kultur- och fritidsnämnden framtagit. Kommundirektören har låtit
inventera lämplig, kommunalt ägd mark ftir placering av en hall med bassäng,
altemativt placering av en bassäng i någon befintlig, i första hand kommunalt ägd
byggnad. Flera möjliga alternativ finns framtagna för fortsatt utredning.
Kommundirektören har utsett kommundirektörens ledningsgrupp till styrgrupp flor
projektet samt en lorvaltningsövergripande arbetsgrupp. Styrgrupp, projektägarskap och
projektledning kommer att spegla organisationen för det permanenta badet.
Roger Johansson (L), Monica Bang Lindberg (L), Annelie Högberg (S), David Höglund
Velasquez (V), Torsten Torstensson (C) och Jarmo Uusitalo (MP) yttrar sig i ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-02-27 5 33
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -02-05
Kommunfullmäktiges protokoll 201 8-06-13 $ 170.
Kultur- och fritidsftirvaltningens utredning, tillftilligt bad i Uddevalla, 2018-01-22

Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att ändra kommunfullmäktiges beslut

201 8-06-

l3

$ 170, ftirsta att-satsen,

till:

att uppdra åt kommunstyrelsen att svara ft)r att behov av simhall under byggtiden av
framtidens bad tillgodoses
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Protokollsonteckning
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet noterar ftiljande anteckning
till protokollet.
Med tanke på nuvarande bads dåliga skick, vill vi att man dvenfortsritter utreda
Landbadet som alternativ till tilffilligt badfar aft inte riskera tappa tid ochförsena nya
badhus bygget i centrum.

4

Justerandes

Utdragsbestyrkande

f

r
ffi-a
*r1 J
f..YA

% M M.J

s50

Proiokoll
Kommunfullmäktige

2019-03-t3

Dnr KS 2019/OO12O

Ansökan från föreningen Reinos vänner - Bohusläns
cirkussällskap om bidrag till uppförandet av Cirkuskvarnen
Grohed

i

Sqmmonfotlning
Den ideella ftireningen Reinos vänner Bohusläns cirkussällskap har inkommit med
ansökan om bidrag om 1 mkr. Cirkuskvamen är en byggnad i vilken det ska kunna
bedrivas verksamhet i form av cirkusträning ftir framför allt barn och ungdomar äret
runt. Bygglov och startbesked är beviljat ftr projektet.
Föreningen har i ansökan bifogat en finansieringsplan. Av denna framgår att
Arvsfonden beviljat 5 mkr. Vidare har föreningen beviljats medel för förstudie om 200
tkr från Västra Götalandsregionen. Ansökan har gjorts till Boverket om 1 mkr och
ftireningen avser att ansöka om 1 mkr hos Thorddnstiftelsen.

Projektet är beräknat till totalt 8,8 mkr i ansökningshandlingarna. Vid kontakt med
kommunen efter det att ansökan inlämnats har föreningen muntligen meddelat att man
bedömer att det är tillräckligt med 8,0 mkr totalt och att ansökan till kommunen
omfattar 1,0 mkr. Vad gäller framtida driftkostnader har foreningen meddelat att den
inte kommer attvara beroende av framtida driftstöd från Uddevalla kommun.
Kommunstyrelsens presidium har uttryckt att man ställer sig positiv till uppförande av
en cirkusbyggnad i Uddevalla kommun och att ansökan därftir bör beviljas. Presidiet
vill samtidigt betona att kommunen inte är beredd att äta sig något ansvar för framtida
driftkostnader utöver det system ftir bidrag till fiireningar som finns i kommunen.

Martin Pettersson (SD), JaanaJärvitalo (V), Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo
(MP), Camilla Olsson (C), Mikael Staxäng (M), Rolf Jonsson (L), Jonas Sandwall
(KD), Roger Johansson (L) och Ann-Charlott Gustafsson (UP) yttrar sig i ärendet.
Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-03-14 g 34
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -02-l 4.
Ansökan från Föreningen Reinos vänner Bohusläns cirkussällskap.
Föreningsstadgar.
Historisk beskrivning av ftireningen.
Förteckning över styrelsen.
Kulturrådet 2017, rapport professionell samtida cirkus, utdrag.
Pressutskick, arvsfonden.
Aktuell status och finansieringsplan
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Yrkonden
Martin Pettersson (SD): avslag till kommunstyrelsens ftirslag i handlingarna.
Ingemar Samuelsson (S): bifall till kommunstyrelsens ftirslag i handlingarna samt
ytterligare en beslutssats som lyder: att kommunstyrelsen bemyndigas pröva anslag om
ytterligare 500 000 lcr i det fall att annanfinansieringJör projektets genomforande inte
dr möjlig.
Jarmo Uusitalo (MP), Camilla Olsson (C), Mikael Staxäng (M), Rolf Jonsson (L), Jonas
Sandwall (KD), Jana Järvitalo (V), Ann-Charlott Gustafsson (UP): bifall till
kommunstyrelsens förslag i handlingarna med Ingemar Samuelssons (S)
tilläggsyrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens ftirslag i handlingarna mot Martin
Petterssons (SD) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens ftrslag i handlingarna.
Ordforande ställer därefter proposition på Ingemar Samuelssons (S) tilläggsyrkande mot
Martin Petterssons (SD) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
Ingemars Samuelssons tilläggsyrkande.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Föreningen Reinos vänner Bohusläns cirkussällskap upp till 1 mkr ftir
uppftirande av Cirkuskvarnen i Grohed och avsätta medel ftir ändamålet,
att ovan beslut gäller under lorutsättning att ftireningen kan uppvisa en
finansieringsgrad som säkerställer projektets genomftirande,
att meddela föreningen att kommunen inte avser att bidra till framtida driftkostnader ftir
anläggningen på annat sätt än vad som ryms inom ramen för kommunens ordinarie
system för bidrag till ftireningar
att kommunstyrelsen bemyndigas pröva anslag om ytterligare 500 000 kr i det fall att
annan finansiering för projektets genomftirande inte är möjlig.

Jöv
Louise Åsenfors (S) och Merja Henning (UP) anmäler jäv och deltar inte i
överläggningar och beslut i ärendet.
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Reservolion
Ledamötema från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet med följande
motivering.

För var miljon som vi frikostigt skönker ökar det belopp som framledes skall sparas in.
Vår farhåga rir att besparingen då kommer att ske inom skola, omsorg och lilcnande
utgiftsområden som utgör krirnan i den kollektiva vrilfdrden. Av den anledningen sciger
vi alltså Nej redan idag.
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Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2019
Sommqnfottning
En sammanställd budget görs i syfte att få en helhetsbild av kommunkoncernen ftir
kommande år. Den sammanställda budgeten utgör grunden ftir den ekonomiska
upploljningen under 2019. Den sammanställda budgeten utgår från flerårsplanen2}l92021 som beslutades av kommunfullmäktige i juni. Den revideras med tillkommande
beslut under resten av året samt uppdateras med prognosen från senaste delårsrapport.
Den består även av nämndernas och ftiretagens inrapportering i slutet av 2018.
Följande ftirändringar har skett av flerårsplanen som kommunfullmäktige antog i juni:
Korrigering har skett ftr 2018 års resultatprognos från senaste delårsrapport
Justering av låneskuld till följd av lägre investeringar
De finansiella kostnaderna och intäkterna har korrigerats ftlr effekterna av en lägre
låneskuld
Omräkning av nämndemas kommunbidrag från fast till löpande pris, kompensation ftir
löneökning lärare 2}lS,justering av effekter på grund av nya riktlinjer ftir internhyror,
utökning av barn- och utbildningsniimndens
kommunbidrag for att anordna gymnasieutbildning ftir asylsökande ungdomar
Uppdragen ftir nämnderna har ersatts med samverkansmajoritetens nya uppdrag

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-13 om en preliminär låneram pä4I70 mkr ftir
kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalftirbund fttr 2019. Till foljd av
lägre investeringar 2018 kan låneramen sänkas till4 018 mkr.
För mer information hänvisas till Flerårsplan2019-2021 med sammanställd budget
2019.
Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD) och David Höglund Velasquez (V)
yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-02-27 S 35
Flerårsplan 2019-2021 med sammanställd budget 201 9
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -02-06
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att fastställa budget for år 2019 med angivna kommunbidrag ftir kommunfullmäktige,
kommunstyrelse samt nämnder på totalt 3 403,6 mkr,

att fastställa flerårsplan för åren 2020 -2021 irkl. preliminära kommunbidrag på totalt
3 353,7 mkr, respektive 3 370,6 mkr,

att upphäva4:e att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2018-06-13 $ 168,
Justerandes
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att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en låneram på 4 018 mkr
ftir kommunen, kommunens bolag och stiftelser för fu 2019.
Dellor ej i beslul
Ledamötema från Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna deltar
ej i beslutet.
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r dem o krati be red n i n g e n

Sommonfotlning
Demokratiberedningen ansvarar för att bereda ärenden om utveckling och samordning
av kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande samrådsorganens
genomftirande och utveckling, ansvara för och utgöra jury för Uddevalla kommuns
demokratipris samt att initiera demokratiprojekt. I verksamhetsberättelsen beskrivs vad
som är gjort inom ramen ftir beredningens ansvarsområde under 2018

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-02-27 S 36
Demokratiberedningens protokoll, 2019-02-01
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse, 20 1 9-0 1 - 1 5
Verksamhetsberättelse 20 1 8 ftir demokratiberedningen, 2019 -01 -l 5
Sammanställning medborgarftirslag 2017, 20 1 9-0 1 - I 5

Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna informationen
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Förlängning av undertecknat marköverlåtelseavtal Facklan

1

Sommqnfotlning
Uddevalla kommun skrev är 2011 ett markanvisningsavtal med Riksbyggen vilket gav
dem ensamrätt att undersöka möjligheten att upprätta detaljplan flor kvarteret Facklan.
Riksbyggen fullgjorde sina ftirpliktelser, däribland upprättande av detaljplan. När
detaljplanen2}l4 vann laga kraft skrevs ett marköverlåtelseavtal for den första etappens
genomftirande.
Äret dåirpå tecknades avtal för andra etappens genomftirande och under 2015 och2016
genomft)rdes byggnation på de båda etappema. De två första byggnaderna står nu klara
och de 57 lägenheterna är alla sålda.
I januari 2017 godkindes marköverlåtelseavtalet ftir tredje och sista etappen av
kvarteret Facklan vilken planeras att inrymma tre byggnader med totalt ca 80
lägenheter. Byggnadsskyldigheten i marköverlåtelseavtalet innebär atttvä av tre
bottenplattor ska vara ftirdigställda senast 2018-06-30. SBN beviljade bygglov vilket
överklagades av boende i området och sedan upphävdes av Länsstyrelsen. En ny
bygglovsansökan lämnades in i april månad 2018 vilken också överklagades av boende
i området. Denna gång avslog Länsstyrelsen överklagan i beslut 2018-10-09.
Överklagandeprocessen har varit lång och Riksbyggen har därför tidigare bett om
ftirlängning av byggnadsskyldigheten och i beslut i KF 2018-06-13 fatt denna ftirlängd
till 2019-06-30. Överklagandeprocessen är nu helt avklarad och Riksbyggen önskar nu
ytterligare 9 månaders ftirlängning av byggnadsskyldigheten till 2020-03-31.
En sådan förlängning skulle innebära ett avsteg från markanvisningspolicyn med nio
månader då denna bara medger ft)rlängning med ett år.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-02-27 5 37
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019 -02-07
Tilläggsavtal II
Tilläggsavtal
Marköverlåtelseavtal

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna tilläggsavtalet och förlänga byggnadsskyldigheten till2020-03-31.
Jöv
Anna-Lena Heydar (S), Stefan Skoglund (S), Kenneth Engelbrektsson (S) och Paula
Berger (S) anmäler jäv och deltar inte i överläggning och beslut i ärendet.
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Arbetet med politiskt blocköverskridande riktningar mot
Uddevallas Vision
Sommonfotlning
Kommunfullmäktige fattade beslut om Översiktsplanens fem riktningar i februari20lg
Dessa fem riktningar ska utgöra grunden i Översiktsplanen och samtidigt utgöra en
koppling mellan den långsiktiga visionen och den strategiska planen som antas varje
mandatperiod. I samband med Samverkansmajoritetens arbete med kommunens vision,
Strategisk plan och Kommunfullmäktiges styrkort har det föreslagits redaktionella
ändringar.
I fyra riktningar har Uddevalla ersatts av Uddevalla kommun
I riktningen, I Uddevalla kommun utvecklar vi vårt samhälle tillsammans har "vårt"
ersatts med "ett tryggt"
I riktningen I Uddevalla kommun bedrivs en trygg och god utbildning infor framtiden
har "trygg och god" ändrats till "god och trygg"
Paula Berger (S), David Höglund Velasquez (V) och Ole Borch (MP) yttrar sig
ärendet.

i

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-02-27 S 38
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 1 8 -02- 1 8

Beslul
Kommunfullmäkti ge

bes

lutar

att anta ftiljande riktningar för att föra Uddevalla i riktning mot visionen:
- Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor ftir en mer utvecklad region.
- I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans.
- I Uddevalla kommun bedrivs en god och trygg utbildning inftir framtiden.
- Uddevalla kommun erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer där gamla och nya
miljöer möts och samspelar.
-Uddevalla är en kustkommun som tar varapävattnets potential
Protokollsonteckning
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet noterar följande anteckning
till protokollet
Socialdemolcraterna och Vcinsterpartiet har deltagit i det arbete som lett fram till de fem
foreslagna inriktningarna. Med det fdrdiga resultatet kan vi konstatera att en vällovlig
arbetsmodell inte nådde fram till ett önskat resultat. Förslaget salcnar inriktning mot det
hållbara samhdllet både vad gdller Klimat/Miljö och Livskvalitetsfrågorna.
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Översiktsplanen riskerar darrt;r att bli ett verktygfri från kopplingar till kommunens
övergripande Vision och Strategisk plan. Om det fortsatta arbetet skall bli
framgångsrih behover de fem inrihningarna omarbetas eller rindras så att de
harmonis er ar me d övr i ga öv er gr ipande do kume nt.

'W*WT

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunfullmöktige

{,ry:
s55

2019-03-t3

Dnr KS 2019 /00122

Vision för Uddevalla kommun
Sommonfotlning
Utifrån Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun fastställer
Samverkansmajoriteten Uddevalla kommuns vision. Visionen är ett långsiktigt
strategiskt styrdokument framarbetat av samtliga partier representerade i Uddevalla
kommunstyrelse. Uddevalla kommuns vision avser alla kommunens invånare,
kommunens ftiretagare och gästande turister.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-02-27 S 39
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -02-18

Vision
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Uddevalla kommuns vision

er
J

Utdragsbestyrkande

gV4z

o0 ErlH -{

Prolokoll

60 *t1

20t9-03-t3

s

Kommunfullmöktige

Mu$

s56

Dnr KS 2019 /OO121

Strategisk plan 2019-2022
Sqmmonfottning
Samverkansmajoriteten, Moderatema, Uddevallapartiet, Kristdemokraterna, Centern,
Liberalerna och Miljöpartiet har tillsammans arbetat fram en strategisk plan ftir
mandatperioden 20 I 9-2022.
Arbetet har tagit sin utgångspunkt i Vision ftjr Uddevalla kommun, framarbetad av
samtliga partier representerade i Uddevalla kommunfullmäktige. Den strategiska
planen innehåller kommunens vision, samverkansmajoritetens politiska plattform, fem
riktningar, 17 övergripande strategier,2S mätbara mått samt kommunfullmäktiges
styrkort 2019-2022.
Jarmo Uusitalo (MP), Camilla Olsson (C), Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson
(SD), David Höglund Velasquez (V) och Jonas Sandwall (KD) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-02-27 S 40
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 1 9-02-08
Strate gi sk plan 20 19 -2022
Kommunfullmäktiges styrkort 2019 -2022
Uddevalla kommuns vision

Yrkonden
Camilla Olsson (C), Jonas Sandwall (KD) och Jarmo Uusitalo (MP): bifall till
kommunstyrelsens ftirslag i handlingama.
Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att fastställa strategisk p1an20192022 med kommunfullmåiktiges styrkort 2019-2022.
Dellor ej i beslut
Ledamötema från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar
ej i beslutet.
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Revidering av riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla
kommun
Sommonfoltning
Samverkansmajoriteten, Moderatema, Uddevallapartiet, Kristdemokraterna, Centern,
Liberalerna och Miljöpartiet har tillsammans arbetat fram en strategisk plan med
kommunful lmäkti ges styrkort ft)r mandatperi oden 20 19 -2022.

I samband med processen kring strategisk plan med kommunfullmäktiges styrkort har
även en revidering pågått av kommunens styr- och ledningssystem vilken anpassats och
synliggörs i riktlinjer ftir styrning och ledning. Detta har bland annat inneburit att
utvecklingsperspektiv, övergripande mål och prioriterade områden byts ut mot

riktningar och övergripande strategier. Riktningarna utgör grunden i översiktsplanen
och innebiir en koppling mellan den långsiktiga visionen och den strategiska planen som
antas varj e mandatperiod.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-02-27 S 4I
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -02-18
Förslag till reviderade riktlinjer ftir styming och ledning

Beslul
Kommunfullmäkti ge be s lutar

att fastställa ftireslagna ändringar i riktlinjer for styrning och ledning
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Gru ppledararvode
Sqmmqnfotlning
Det noteras till protokollet att ärendet utgår från dagens sammanträde.
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Val av kommunens revisorer för 2019-2022 års räkenskaper och

förvaltning
Sommqnfotlning
Kommunfullmiiktige har att godkänna avsägelser och forrätta val avseende
revisorsuppdrag i bolag, stiftelser och ftirbund. Kommunfullmäktige beslutade 2019-0213-14 attvälja revisorer i enlighet med upprättad valhandling. Detta beslut behöver
kompletteras. I kommunledningskontorets tjänsteskrivelse redogörs vilka val som
behöver göras och anledningarna

till detta

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019 -02-28
Avsägelser från Bengt Andersson och Peter Dahlström
Beslul
Kommunful lmäkti ge

be

slutar

att godkänna avsägelser fran Bengt Andersson (S) och Peter Dahlström (KD) avseende
uppdragen som revisor respektive revisorsersättare i räddningstjänstförbundet Mitt
Bohuslän.

att välja Claes Hedlund (Munkedal kommun) till revisor i räddningstjänstförbundet

Mitt Bohuslän
attvälja Olle Krichansson (Lysekil Kommun) till revisorsersättare i
räddningstj åinstförbundet Mitt Bohuslän
att välja Peter Dahlström (KD) till revisor i Stiftelse Bengt-Göran Erikssons testamente.
att välja Kurt Hansson (UP) till revisorsersättare i Stiftelse Bengt-Göran Erikssons
testamente och Stiftelsen Barnens dag
att välja Bengt Andersson (S) till revisor i Stiftelsen Barnens Dag och till Uddevalla
Elnät AB

attvälja Bo Sandell (M) till revisor i Uddevalla Energi Elnät AB
attvälja Christian Persson (S) till revisorsersdttare i Uddevalla Energi Elnät AB
att välja Inger Gillberg-Carlsson (S) till revisorsersättare i Uddevalla Energi Elnät
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Avsägelse från Hosam Waarie (C) gällande ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i kultur och fritidsnämnden samt
ersättare i Uddevallahem och Ljungskilehem
Sommonfoltning
Hosam Waarie (C) har inkommit med en avsägelse avseende uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i kultur-och fritidsnämnden samt ersättare i
Uddevallahem och Ljungskilehem.

Camilla Olsson (C) föreslår Torsten Torstensson (C) till ledamot i kultur-och
fritidsnämnden och Stig Olsson (C) till ersättare i bostadsstiftelserna Uddevallahem och
Ljungskilehem

Beslutsunderlog
Avsägelse från Hosam Waarie (C)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja avsägelsen,
att hemställa hos länsstyrelsen om ny räkning,
attvälja Torsten Torstensson (C) till ledamot i kultur och fritidsnämnden till och med
2022-12-3r,

att väl1a Stig Olsson (C) till ersättare i bostadsstiftelserna Uddevallahem och
Ljungskilehem till och med 2022-12-31
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Medborgarförslag från Anna Johansson om gång- och cykelväg
från Dalaberg till Aleslån

Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen ftir beslut.
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Medborgarförslag från Sigge Westman om flexbussens
fu n ktioner för el ru lstolsbu rna med borgare
I

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarftirslaget till kommunstyrelsen ft)r beslut.

äfdry*e

Utdragsbestyrkande

Protokoll

o
a.

Kommunfullmöktige

,5

%

S

,ffi:

63

2019-03-r3

Dnr KS 2019 /00192

Medborgarförslag Abdulkarim Naser om att fixa fotbollsplanen
vid Sunnanvindsvägen.

Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att överliimna medborgarftirslaget till samhällsbyggnadsnämnden ftir beslut.
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Medborgarförslag från Ann-Marie Agren Lindhe om trafiken på
Västanvindsvägen

Beslut

Kommunful lmäkti ge beslutar

att överliimna medborgarftirslaget till samhällsbyggnadsnämnden ftir beslut.
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Medborgarförslag från Lillvor Jansson om sänkt ålder för
seniorkort på Västtrafik

Beslul
Kommunfullmåikti ge beslutar

att överlämna medborgarfiirslaget till samhällsbyggnadsnämnden ftir beslut.
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Motion från Martin Pettersson (SD) om återgång till ett modernt
system för felanmälan

Beslul

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen.
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Motion från Martin Pettersson (SDl, Krzysztof Swiniarski (SD),
Stefan Eliasson (SD) om jourklasser och/eller jourskola

Beslul
Kommunfullmäkti ge

be

slutar

att remittera motionen till barn-och utbildningsnämnden.
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Motion från Paula Berger (S), Anna-Lena Heydar (S) och Carina
Aström (S) om att den politiska organisationen är satt innan
kommande mandatperiod

Beslul
Kommunful lmäkti ge

bes

lutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen.
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Motion från Anna-Lena Heydar (S) att erbjuda grundskolans åk
8 och 9, samt gymnasieskolans åk 1 och 2 gratis kollektivtrafik
u nder vi nter-och sommarloven

Beslut

Kommunfullmiikti ge beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen
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Enkel fråga från Kerstin Joelsson-Wallsby (V) till kommunalråd
Jarmo Uusitalo (MP) angående representation i
demokratibered n ingen
Kerstin Joelsson-Wallsby redovisar den enkla frågan som har ställts till kommunalrådet
Jarmo Uusitalo (MP)
Jarmo Uusitalo (MP) besvarar frågan.

Kerstin Joelsson-Wallsby yttrar sig iirendet med anledning av Jarmo Uusitalos (MP)
svar.
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Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2019

Beslut

Kommunfullmäktige

bes

lutar

attlägga följande ärenden till handlingama
Demokratiberedningens protokoll, 2019 -02-01

Dok296495
Protokoll nr 1 från Styrelsemöte Västvatten20l9-02-18
20 1 8/88

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden och kultur och fritidsnämnden om
öppna sammanträden.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att nämndens sammanträden ska vara stängda ftir
allmänheten med undantag ftir inbjudna ftirslagsställare som önskar att ftiredra sitt
medborgarförslag innan beslut i ärendet fattas.

Kultur och fritidsnämnden beslutar att Kultur och fritidsnämndens sammanträden ska
vara öppna, med undantag ftir nåimndens egna överläggningar och ärenden som omfattas
av sekretess.

Dok296677
Protokoll från styrelsemöte Uddevalla vatten AB nr 12019-02-20
201917

Rapport från socialnämnden om ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL och LSS, under kvartal 4, 2018

Kommunala rådet för äldre protokoll 2019-02-21
2019/00001
Underlag till budgetdialog2020-20221or kommunfullmäktige, kommunens revisorer,
överft)rmyndaren och vänortskommittön
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Dnr KS 201? /00222

Avsägelse från Roland Grundberg (SD) från uppdragen inom
kommunrevisionen
Sommonfqttning
Ärendet tas upp genom kommunfullmäktiges utskickade tilläggslista.

Fyllnadsval sker på nästkommande kommunfullmäktigesammanträde.
Beslut om avsägelse som vigselftirrättare beslutas av kommunstyrelsen.

Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet.
Beslulsunderlog
Avsägelse från Roland Grundberg (SD)
Beslut

Kommunfullmäkti ge

bes

lutar

att bevilja avsägelsen av uppdragen inom kommunrevisionen.
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