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Sommonlröde
Plots och iid

Kommunfullmäktige
Bohusläns museum, kl.l7 :30-21 :13

Ledomöler

Mikael Staxiing (M)
Roger Ekeroos (M)
Ingela Ruthner (M)
Niklas Moe (M)
Gösta Dahlberg (M)
Jens Borgland (M)
Elving Andersson (C), Ordftirande
Camilla Olsson (C)
Torsten Torstensson (C)
Stig Olsson (C)
Rolf Jonsson (L)
Roger Johansson (L)
Maria Johansson (L)
Claes Dahlgren (L)
Jonas Sandwall (KD)
Christina Nilsson (KD), 1:e vice ordftirande
David Sahlsten (KD)
Karin Johansson (KD)
Anna-Lena Heydar (S)
Ingemar Samuelsson (S)
Stefan Skoglund (S)
Annelie Högberg (S)

Utses otl justero

Kenneth

Torsten Torstensson
19-09-16 kl. 16:00

Justeringens plols och tid

Paragrafer

SS

Underskrift sekreferore
J

4K:

Underskrift ordförqnde

EI
Underskrift jusleronde

Underskritl justeronde

Torsten Torstensson
BEVIS

Sommontröde
Förvoros hos
Anslogel söfts upp
Ansloget tos ner
Underskrift
Justerandes signatur

och ANSLAG om justeringens lillkönnogivonde

Kommunfullmäktige 20 I 9-09Kommunledning skontoret
2019-09-r

20r

11

l7l-223

9Y4:,
f Etru-a

räJ
% rf M\)

Protokoll
Kommunfullmöktige

20t9-09-tr

Kenneth Engelbrektsson (S)
Cecilia Sandberg (S)
Sonny Persson (S)
Louise Åsenfors (S), 2:e vice ordförande
Per-Erik Holmberg (S)
Susanne Grönvall (S) $ 177-190 exkl. beslut.
Tobias Andreasson (S) $ 177-190, utgår kl.20:45
Susanne Börjesson (S)
Carina Åström (S) $ 177-189, utgår kl. 19:40.
Tommy Strand (S)
David Höglund Velasquez (V)
JaanaJärvitalo (V)
Kerstin Joelsson-Wallsby (V)
Karna Thomasdotter (MP)
Lars Eide Andersson (MP)
Martin Pettersson (SD)
Rolf Carlson (SD)
Rose-Marie Antonsson (SD)
Thommy Carlin (SD)
Elena Tibblin (SD)
Stefan Eliasson (SD)
Marjut Laine (SD)
Krzy sztof Swiniarski (SD)
John Alexandersson (SD)
Ann-Charlott Gustafsson (UP)
Christer Hasslebäck (UP)
Merja Henning (UP)
Bjame Rehnberg (UP)
Caroline Henriksson (UP)
Kent Andreasson (UP)
Majvor Abdon (UP)
Lars Olsson (UP)
Tjönstgöronde ersötlqre

tur€6

.Justerandes signatur

Fredrik Södersten (M) för Carin Ramneskär (M)
David Bertilsson (M) ftir Johanna Ramneskar (M)
Henrik Sundström (M) ftir Camilla Josefsson (M)
Marie-Louise Ekberg (S) ftir Paula Berger (S)
Robert Wendel (S) för Glenn Patriksson (S)
Lars-Olof Laxrot (V) ftir Ilir Kastrati (V)
Ann-Marie Viblom (MP) ftir Jarmo Uusitalo (MP)
Veronica Vendel (S) ftir Carina Äström 5190-223
Margareta Wendel (S) för Tobias Andreasson (S) $ 191-223
Jan-Olof Andersson (S) för Susanne Grönvall (S) $ 191-223
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Ersöftore

Marie Pettersson (C), utgår kL.2042.
Jerker Lundin (KD)
Anibal Rojas Jourquera (KD)
Veronica Vendel (S)
Jan-Olof Andersson (S)
Margareta Wendel (S)
Catharina Hernod (S)
Åke Granath (S)
Ole Borch (MP)
Mattias Forseng (SD) utgår kl. l8:25
Andreas Svensson (SD)
Anders Andersson (SD)
Manal Keryo (UP)
Kenth Johansson (UP)
Joakim Persson (UP)
Richard Bergström (UP)

övdgo

Kommunrevisionens ordftirande, Christian Persson
Kommundirektör Peter Larsson
Kommunsekreterare Sebastian Johansson
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Dnr KS 2019 /00584

lnformation om revisionsplan 2019
Sommonfotlning
Kommunrevisionens ordftirande Christian Persson (S) informerar om revisionens
verksamhet och den revisionsplan som kommunrevisionen arbetar efter under 2019
Kommunfullmäktiges ordlorande Elving Andersson (C) informerar om de samtal som
ftirs mellan revisionen och kommunfullmäktiges presidium med syfte att ftirdjupa
samarbetet mellan parterna.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen
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Dnr KS 2017 /00309

Motion från Rolf Jonsson (L) om att införa trygghetsvakter
Uddevalla kommun

i

Sommqnfotlning
Rolf Jonsson (L) inkom i maj 2017 med motion om att inftira trygghetsvakter i
Uddevalla kommun tills dess att det finns en starkare lokal närvaro av polisen. Förslaget
motiverades av ökad upplevd otrygghet. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen.
Kommunen ansökte i september 2017 om tillstånd att använda ordningsvakter i
Uddevalla tätort enligt 3 $ Lagen om ordningsvakter. Ansökan gällde områden kring
Kampenhof samt Kungsgatan med vissa omgivande platser. Ansökan beviljades av
polismyndigheten i januari 2018.
Verksamheten startade under 201 8 och den årliga kostanden är omkring 1,6 mkr.
Kommunledningskontoret bedömer med hänvisning till ovanstående att motionen kan
anses besvarad.

Rolf Jonsson (L) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-06-19 S 164
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 1 9 -0 6-04
Motion från Rolf Jonsson (L).
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad
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Dnr KS 2019/003?2

Motion från Martin Pettersson (SD) om uttalande och direktiv
gällande terrorism
Sommonfottning
Martin Pettersson (SD) har inkommit med motion om uttalande och direktiv gällande
terrorism. Förslagen innebär dels att kommunen ska uttala att de som deltagit i, eller
understött, terrorism inte är välkomna till Uddevalla kommun, dels att uppdrag ska ges
till nåimnder och styrelser att utarbeta direktiv som förhindrar att Uddevalla kommuns
resurser tas i anspråk for någon form av bistånd eller insats till dessa personer. Som
exempel på insatser som inte ska beviljas nämns försörjningsstöd, vuxenutbildning och
hjälp med bostad.
Kommunfullmäktige har remitterat motionen

till

kommunstyrelsen.

Kommunledningskontorets bedömning är att kommunen skulle bryta mot flera lagar,
bland annat kommunallag och socialtjänstlag om ftirslagen genomfördes. Med denna
motivering föreslås motionen avslås.

Martin Pettersson (SD), Jonas Sandwall (KD), David Höglund Velasquez (V),
Susanne Grönvall (S), Torsten Torstensson (C), Annelie Högberg (S) och
Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-28 $ 1 86
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 | 9 -0 6 -1 3
Motion från Martin Pettersson (SD).

Yrkonden
Martin Pettersson (SD): Bifall till motionen.

(KD), David Höglund Velasquez (V), Susanne Grönvall (S), Torsten
(C),
Torstensson
Annelie Högberg (S) och Christer Hasslebäck (UP): Bifall till
kommunstyrelsens florslag, att avslå motionen.
Jonas Sandwall

Proposilionsord ningor
Ordftirande ställer proposition på kommunstyrelsens ftirslag mot Martin Petterssons
(SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Följ ande propositionsordning godkänns.

Ja-röst ftir kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till motionen.
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Omröslningsresultot
Med 52 ja-röster mot 9 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.

.Ia-röst
Fredrik Södersten (M)
Mikael Staxäne (M)
Ingela Ruthner (M)
David Bertilsson (M)
Niklas Moe (M)
Gösta Dahlberg (M)
Jens Borsland (M)
Henrik Sundström (M)
Roger Ekeroos (M)
Camilla Olsson (C)
Torsten Torstensson (C)
Stie Olsson (C)
Rolf Jonsson (L)
Roger Johansson (L)
Maria Johansson (L)
Claes Dahleren (L)
Jonas Sandwall (KD)
Christina Nilsson (KD)
David Sahlsten (KD)
Karin Johansson (KD)
Anna-Lena Hevdar (S)
Ingemar Samuelsson (S)
Marie-Louise Ekbere (S)
Stefan Skoelund (S)
Annelie Höebere (S)
Kenneth Engelbrektsson (S)
Cecilia Sandberg (S)
Sonny Persson (S)
Louise Äsenfors (S)
Per-Erik Holmbere (S)
Susanne Grönvall (S)
Tobias Andreasson (S)
Susanne Böriesson (S)
Robert Wendel (S)
Carina Äström (S)
Tommy Strand (S)
David Höslund Velasquez (V)
Justerandes sisnatur
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Nei-röst
Martin Pettersson (SD)
Rolf Carlson (SD)
Rose-Marie Antonsson (SD)
Thommy Carlin (SD)
Elena Tibblin
Stefan Eliasson (SD)
Mariut Laine (SD)
Krzy sztof Swiniarski (SD)
John Alexandersson (SD)
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$ 179 Forts. Ja röst
JaanaJärvitalo (V)
Kerstin Joelsson-Wallsbv (V)
Lars-Olof Laxrot (V)
Ann-Marie Viblom (MP)
Karna Thomasdotter (MP)
Lars Eide Andersson (MP)
Ann-Charlott Gustafsson (UP)
Christer Hasslebäck (UP)
Meria Hennine (UP)
Biarne Rehnbere (UP)
Caroline Henriksson (UP)
Kent Andreasson (UP)
Maivor Abdon (UP)
Lars Olsson (UP)
Elving Andersson (C)

Forts. Nei-röst

Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.
Reservotion
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet
yrkande.
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Dnr KS 2019 /00217

Motion från Martin Pettersson (SD), Krzysztof Swiniarski (SD),
Stefan Eliasson (SD) om jourklasser och/eller jourskola
Sommonfoltning
Martin Pettersson (SD), Krzysztof Swiniarski (SD) och Stefan Eliasson (SD) har
inkommit med motion om att infora jourklasser och/eller jourskola i Uddevalla
kommun. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till bam och utbildningsnämnden.

I motionen föreslås att jourklasser och/eller jourskola införs i Uddevalla kommun dit
"elev som inte fungerar i den reguljära skolsituationen ska kunna flyttas med omedelbar
verkan, för en kortare eller lite längre tid" Ätgärdema syftar till att hjälpa eleven att
komma ifrån ett destruktivt beteende så som mobbning eller kraftigt störande beteende
samt ge möjlighet till en trygg och lugn tillvaro i skolan.

I barn- och utbildningsnämndens remissvar framgår att nämnden arbetar med att säkra
trygghet och studiero samt med de elever som har problemskapande och destruktivt
beteende, lokalt och på övergripande nivå. Detta sker exempelvis genom samverkan
med externa aktörer såsom socialtjänst och polis samt samarbete med kringliggande
kommuner och lärosäten kring våldsprevention och utåtagerande pojkar. För elever med
stora behov av stödinsatser, till följd av problemskapande beteende, finns en
kommunövergripande särskild undervisningsgrupp, kallad Källan. Denna verksamhet är
en sammanslagning av tre tidigare specialstödsskolor vars mål-grupp är elever i årskurs
4-9.

Nämnden foreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till att de möjligheter
till åtgärder som motionen syftar på redan finns i Uddevalla kommun.

Martin Pettersson (SD), Camilla Olsson (C), Cecilia Sandberg (S) och
Roger Ekeroos (M) yttrar sig i ärendet.
Besluisunderlog
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-28 $ 185.
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 2 0 1 9-0 8 - 1 5.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-05-23 S 66.
Barn och utbi ldn ingsförvaltn in gens tj änsteskrivelse 20 1 9 -03 - I 9 .
Motion från Martin Pettersson (SD) m.fl.

Yrkonden
Martin Pettersson (SD): Bifall till motionen med ftiljande tilläggsyrkande:
att jourklassrum inrättas samt jourklasslärare anställs på alla större skolor i Uddevalla
kommun
Camilla Olsson (C) och Cecilia Sandberg (S): Bifall till kommunstyrelsens forslag, att
anse motionen besvarad.
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Propositionsord ningor
Ordftirande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Martin Petterssons
(SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens ftirslag.
Beslut
Kommunful lmiikti ge beslutar

att anse motionen besvarad med hänvisning till att de möjligheter till åtgärder som
motionen syftar på redan finns i Uddevalla kommun.
Reservqtion
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet
yrkande.
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Dnr KS 2019 /00443

Kommunstyrelsens avrapportering av uppdrag
kom m u nfu Imäktiges flerårsplan

i

I

Sommonfoltning
Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över uppdrag i
kommunfullmäktiges flerårsplaner som ltireslås avrapporteras. I underlaget finns också
en sammanfattning av uppdragets genomförande alternativt annan motivering till varför
respektive uppdrag bör avslutas.
Förslaget föredrogs vid kommunstyrelsens uppsiktsmöte i maj månad i enlighet med
gällande rutiner. Presidiet i kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget.
Christer Hasslebäck (UP), Ingemar Samuelsson (S) och David Höglund Velasquez (V)
yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-19 $ 165
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 19 -0 5 -27

Yrkonden
Ingemar Samuelsson (S) och David Höglund Velasquez (V): Att punkt 7 i
kommunstyrelsens förslag inte ska anses vara slutfrjrt.
Christer Hasslebäck (UP): Bifall

till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsord nin gor
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ingemar Samuelssons
(S) m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avrapportering av ftiljande uppdrag och ftirklara dem avslutade:

att godkänna avrapportering av foljande uppdrag och ftirklara dem avslutade:

1.

Kommunstyrelsen har utifran flerårsplan 2017-2019 fatt i uppdrag att under
2017 starta upp projektet ny brandstation i Uddevalla tätort.

2.

Kommunstyrelsen (kommundirektören) har utifrån flerårsplan 2018-2020 fåfii
uppdrag att under 2018 leda arbetet med att tillsammans med ftirvaltningarna
konkretisera de ftirslag till strukturella fträndringar i organisationen och
arbetsmetoder som langsiktigt minska kostnadema.2018 års centrala
effektiviseringar om 17 mkr skall ftirdelas under hösten 2017 och vara klart till
nämndernas intembudget.
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3.

Samtliga niimnder har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att söka och
använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga.

4.

Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2017-2019 och 2018-2020 fätti
uppdrag att under 2017 och 2018 använda 5 mkr till arbetsmarknadsåtgärder
avseende i ftirsta hand ungdomar.

5.

Kommunstyrelsen har utifran flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att under
2018 anviinda 2 mkr till projektet "Staden växer västerut".

6.

Kommunstyrelsen (personalutskottet) har utifrån flerårsplan 20Il-2019 fätti
uppdrag att under 2017 se över reglema kring personalkostnader såsom
arbetskläder, uppvaktningar m.m. i syfte att harmonisera villkoren mellan olika
förvaltningar.

7

.

8.

Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att under
2018 fullftilja utredningen om harmonisering av arbetskläder.
Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021fått i uppdrag att genom en
projektsatsning utvidga det samarbetsprojekt som pågått på forskolorna på norr
kring arbetsmiljö, foräldrasamverkan, hemkultur och hederskultur, läsning och
språkstimulerande arbetssätt till all personal på dessa ftirskolor.

Reservolion
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet

ftrmån frir eget yrkande.
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Dnr KS 2019 /00455

Antagande av handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Sommonfqttning
Kommunledningskontoret har upprättat ett forslag på en grundläggande handlingsplan
mot våldsbejakande extremism. Ärendet har initierats genom en motion från Magnus
Jacobsson (KD), KS 2015/00687.

till

handlingsprogrammet mot våldsbejakande extremism är ett komplement
till gällande lagstiftningar som används av kommunen. Programmet ersätter inte
lagstiftningar eller inarbetade rutiner utan syftar till att åskådliggöra särskilda
utmaningar och samband samt att ge rekommendationer hur frågor avseende extremism
kan hanteras.
Förslaget

Jonas Sandwall (KD), Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-19 $ 166
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-06-07 .
Förslag på grundläggande handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Yrkonden
Jonas Sandwall

(KD) och Martin Pettersson (SD): Bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att

anta upprättat

förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Prolokollsonteckning
Martin Pettersson (SD) lämnar ftljande anteckning till protokollet.

från lvigsområden som behandlas i punkt 8.3 i
handlingsplanen såframgår vår hållning av motion med diarienummer 2019/00392
Vad betrdffar återvdndare

daterad 2019-05-06.

prioriterar genom detta strillningstagande våra kommuninvånares trygghet och
scikerhet, samtidigt som vi tar strillningfor alla dem som blivit terroristernas offer.
Vi

sisnatur

2?G"ä
Justerandes

..

Utdragsbestyrkande

oEv4r

Prolokoll

Q'qro'?

:mTå

Kommunfullmöktige

,Å tth!)
'oar
r.n$'

20t9-09-tr

s r83

Dnr KS 2019 /00264

Barn och utbildningsnämndens hemställan till
kommunfullmäktige om avgifter för ägar- och ledningsprövning
för viss enskild verksamhet
Sqmmonfoltning
Bam och utbildningsnämnden har inkommit med förslag om att en avgift ska tas ut ftir
ansökningar till kommunen om etablering av fristående ftirskolor m.m.
Från och med I januari 2019 inftjrdes skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska
forutsättningar ftir enskilda att bedriva verksamhet. För kommunens del innebär de
skärpta kraven att den ska bedöma ytterligare omständigheter i sin
godkännandeprövning. och tillsyn av fristående ftirskolor och vissa fristående
fritidshem. De skärpta kraven omfattar dock inte pedagogisk omsorg.

Andringama innebär även att kommunen får ta ut en avgift får ansökningar om
godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem.
Roger Ekeroos (M) yttrar sig i ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-28 $ 187
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 I 9 -0 6-26.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll2019-03-21 $ 40
B arn- och utbildning sförvaltningens tj änste skrive I se datera d 20 | 9 -02-26.
Cirkulär l8:41 Ägar- och ledningsprövning - nya krav får enskilda att bedriva fristående
Förskola.

Yrkonden
Roger Ekeroos (M): Bifall

till

kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att avgift ftir ansökan om nyetablering av fristående ftirskola samt vissa fritidshem
(sådana som inte anordnas vid en fristående skolenhet) uttas med 25 000 kr och ftir
ansökan om utökning av befintligt godkännande uttas avgift med 15 000 kr.
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Dnr KS 2019 /00552

Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige
2020
Sommonfottning
Kommunledningskontoret har upprättat ett ftirslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige for 2020. Förslaget bygger på tio sammanträden och i huvudsak
andra onsdagen i månaden, undantaget i juni. Följande sammanträdesdagar ftjreslås: 8
januari, 12 februari, 11 mars, 8 april, 13 maj, 10 juni, 9 september, 14 oktober, 11
november, 9 december.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-28 $ 188
Kommunledningskontorets tj änste skrive I se, 20 | 9 -07 -22
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att kommunfullmäktige under 2020 ska sammanträda den 8 januari, 12 februari,
11 mars, 8 april, 13 maj, 10 juni, 9 september, 14 oktober, I 1 november, 9 december
samt,

att sammanträdena ska börja kl. l7:30 med undantag den
kI.09:00.
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Barn och utbildningsnämndens avrapportering från
ko m m u n fu I I m ä kti g es fle rå rs p an 2017 -2019 oc h frän 201 8-2020
I

Sommqnfqllning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade våren 2019 att godkänna slutrapportering av tre

uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan20l7-2019 och 20181020. Uppdragen
anses slutförda eller integrerade i bam- och utbildningsnämndens strategier och uppdrag
i styrkort 20192022.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-28 $ 189
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-07 -02
Bam- och utbildningsnämndens tj änsteskrivelse 20 1 9-0 5 -09
Bam- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-05-23 S 76
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att godkänna bam- och utbildningsnämndens ftirslag till slutrapportering av uppdragen
flerårsplan 2017-2019 och2018-2020 och frirklara dem som avslutade

1.

2.
3.

Bam- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2017*2019 fått i uppdrag att
under 2017 använda 5 mkr till kvalitetshöjande åtgärder avseende elevhälsoarbetet i
grundskolan
Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att
under 2017 använda 10 mkr ltir att minska barngruppernas storlek inom ftirskolan.
De bamgrupper som i dagsläget är störst ska prioriteras
Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan2018-2020 fått i uppdrag att
under 2018 använda 26 mkr i generell utökning till framforallt grundskolans
verksamhet ftir att möjliggöra höjda kunskapsresultat
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Tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal Skälläckeröd 1:12
Sqmmonfoltning
Strandala Fastighets AB tecknade med kommunen ett marköverlåtelseavtal daterat
2018-02-26 gällande fastigheten Skälläckeröd l:I2.I avtalet görs gällande att senast den
2018-12-31 ska bygglov vara beviljat i enlighet med detaljplan samt att senaste datum
för påbörjad byggnation är 2019-12-31. Ett tilläggsavtal daterat 2018-09-17 ftirlängde
senaste datumet ftir beviljat bygglov till den 2019-01-01. Datum ftr påbörjad
byggnation kvarstod. Sökande har nu inkommit med ytterligare en begäran om att få
flytta fram datum och nu fcir inlämnade av bygglovshandlingar till den I juli 2021 och
som foljd av detta även att datumet för påbörjad byggnation senareläggs. Som skäl
anger de att på grund av att Riksdagen beslutat att aweckla vissa av de bostadspolitiska
stöden, däribland stöd ftir hyresbostäder, så håller inte sökandes ekonomiska plan då
deras ambition är att till största delen bygga hyreslägenheter. De anger även som skäl att
marknaden för bostadsrätter stannat upp samt att det är svårt att far hyresgäster till
näringslokaler i centrum.

Enligt marköverlåtelseavtalet ska komplett bygglovsansökan vara inlämnad till
Uddevalla kommuns myndighetsavdelning minst 10 veckor ft)re sista dag för beviljat
bygglov i enlighet med detaljplan, vilket enligt senaste tilläggsavtalet är den 1 juli
2019.
Enligt Markanvisningspolicyn, antagen av KF 2013-10-09, star det bl.a. att när
detaljplan är upprättad, i detta fall2017-07-13, medges markanvisning på upp till två år
med möjlighet till ytterligare ett års förlängning om ftjrseningen inte beror på
exploatören. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därav för att inte kringgå den av
KF antagna markanvisningspolicyn, att senaste datum för beviljat bygglov i enlighet
med detaljplan förlängs till senast 2020-01-01samt att senaste datum ftir påbörjad
byggnation fcirlängs till senast 2020-12-31.
Samhällsbyggnadsnämnden ftireslår att tilläggsavtalet ska godkännas.
I ftirslaget till avtal framgår att beslutet ska tas av kommunfullmäktige senast 2019-063l. På grund av kort handläggningstid kunde inte iirendet tas upp i juni. Det föreslås
därför att giltighetstiden för beslut ändras i avtalet till 2019-09-30.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-28 $ $ 190
Samhällsbyggnadsförvaltningens tj änsteskriv else 2019 -04-24.
Strandala Fastighets begäran om uppskov för marköverlåtelseavtal
gällande Skälleäckeröd 1 : 12 daterat 2019-03-19.
Tillägg till marköverlåtelseavtal daterat 2019 -04-23 .
Strandala Fastighets begäran om uppskov gällande datum ftir beviljat bygglov. daterat
2018-08-22.
Tillägg till marköverlåtelseavtal daterat 2018-09-17. Marköverlåtelseavtal daterat 201802-26.
Detalj plan daterat 20 I I -02-26. Markanvisningspol icy daterat 20 1 3 - 1 0-09.
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Beslul

Kommunfullmäktige beslutar

att iindra datum i tilläggsavtalet under punkt 5. Giltighet till2019-09-30 samt
att i övrigt godkiinna upprättat tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla
kommun och Strandala Fastighets AB avseende uppskov med datum ftir beviljat
bygglov i enlighet med detaljplan samt uppskov ftir datum gällande påbörjad
byggnation
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Komplettering av Flerårsplan 2019-2021 med sammanställd
budget 2019
Sqmmonfqtlning
Flerårsplan 2019-2021med sammanställd budget 2019 antogs av kommunfullmäktige i
mars. Flerarsplanen har därefter kompletterats med strategisk plan2019-2022 med
kommunfullmäktiges styrkort. För nämnderna har den tidigare redovisningen av
uppdrag och mått ersatts av nämndernas styrkort för 2019-2022.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-28 $ $ 191
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -07 -16
Flerårsplan 2019-2021med sammanställd budget 2019 inkl. styrkort

Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att godkänna informationen.
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Dnr KS 2019/00397

Klimatanpassning - skyddsnivå för översvämningsskydd
Sommonfollning
I projektet Kajpromenad med översvämningsskydd som samhällsbyggnadsförvaltningen
arbetat med är målet att skydda staden mot vatten samtidigt som en attraktiv
kajpromenad ska byggas.

En av ftirutsättningama för översvämningsskyddet är att fastställa hur högt skyddet
behöver vara. Tidigare ftirstudie visar päatt skyddet behöver vara-r 2,61 meter över
havet utifrån havsnivåökningen som ftirutses ha skett är 2100. Skyddet ska sedan vara
påbyggnadsbart till+ 3,70 meter över havet.

Ett översvämningsskydd har, som regel, en teknisk livslängd på ca 100 år.
Samhällsbyggnadsftirvaltningen är osäker till att det är samhällsekonomiskt ftirsvarbart
att bygga för höjder vi, i dag, ser att vi eventuellt uppnår om 80 år då den tekniska
livslängden börjar närma sig sitt slut. Med anledning av det har projekt Kajpromenad
med översvämningsskydd beställt ett PM av Sweco gällande framtida ökade havsnivåer
ftir Byfiorden där underlag från SMHI samt senaste rön från Länsstyrelsen i Västra
Götaland och MSB beaktats. "PM-Översvämningsskydd i Uddevalla" visar på relativt
jämn havsnivåökning fram till är 2070 men osäkerheten ökar kraftigt mot slutet av
seklet.

Med anledning av den stora osäkerheten av klimatutvecklingen landar
samhällsbyggnadsftirvaltningen därför i slutsatsen att Uddevalla kommun bör ändra
inriktning och planera att bygga för år 2070 och höjden + 2,30 meter över havet och
samtidigt ftirbereda för år 2100 med höjden + 2,80 meter över havet men inte bygga det
fullt ut 80 år i ftirväg.

Att bygga ett skydd som skapar barriärer mellan staden och vattnet är inte förenligt med
projektets uppdrag om att bygga en attraktiv kajpromenad samtidigt som det åir mer
samhällsekonomiskt riktigt att göra rätt sak i rätt tid utifrån de kända ftirutsättningar
som är fastställda.

Mikael Staxäng (M) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-28 $ $ 192
S amhäll sby g gnadsnämndens protoko ll su tdr ag 20 | 9 -0 4 -2 5 S I 7 2
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse 20 1 9-04-04
PM- Översvämningsskydd Uddevalla

Yrkonden
Mikael Staxåing (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag
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Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att Uddevalla kommun ska planera att bygga översvämningsskydd fiir år 2070 och
höjden + 2,30 meter över havet med ftirberedelse för ar 2100 och höjden+ 2,80
meter över havet.
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Bekräftelse av borgensförbindelse för Uddevalla Kraft AB
Sommqnfottning
Uddevalla kommun utftirdade sitt borgensåtagande till Uddevalla Kraft AB genom
beslut i kommunfullmäktige den 14 december 2005 5221. Borgensåtagandet avser
finansiering av anskaffningen av bolagets kraftvärmeverk. Anskaffningen finansierades
av Svenska Handelsbanken. Åtagandet uppgick ursprungligen till 820 mkr, per den
2019-6-30 uppgick skulden till 291 mkr.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dagen åtagandet ingicks,
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftas genom beslut av
kommunfullmäktige. Giltigheten ft)r borgensåtagandet kommer att löpa ut inom kort.
Uddevalla kommun behöver därför bekräfta att borgensåtagandet alltjämt är gällande,
samt därefter underteckna en separat bekräftelse av borgensftirbindelsen.

Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-08-28 $ 193
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 1 9-0

8-I

4

Yrkonden
Christer Hasslebäck (UP): Bifall

till kommunstyrelsens förslag.

Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att Uddevalla kommun bekräftar ingången borgensförbindelse av Kf 2005 -12-14 5221,
vari Uddevalla kommun åtagit sig borgensansvar ftir Uddevalla Kraft ABs
anskaffningen av kraft värmeverk.

trbä
-

Justerandes sisnatur

Utdragsbestyrkande

9v4t

f w-a

Protokoll

% ffi1

2019-09-tl

j

Kommunfullmöktige

ru M'J

s reo

Dnr KS 2019 /00594

Socialnämndens begäran till kommunfullmäktige om att få
utföra delar av socialtjänstens verksamhet i alternativa
driftsformer
Sommonfollning
Kommunfullmäktige har i flerårsplanen för 2019-2021 givit socialnämnden i uppdrag
atttafram underlag för att kunna överväga olika driftsformer inom nämndens
verksamhetsområde samt att överväga om LOV ska tillämpas inom fler områden.

I socialnämndens styrkort för mandatperioden finns ett eget uppdrag om att
förvaltningen ska skapa bättre f<irutsättningar för att möta en variation av brukarbehov
genom olika driftsformer genom LOU och LOV.
Med anledning av uppdragen begär socialnämnden att få utfora delar av socialtjänstens
verksamheter inom avdelningen ftir social omsorg samt inom avdelningen för hälsooch sjukvård i alternativa driftsformer. Exempel på altemativa driftsformer kan vara
konkurrensutsättning genom LOU (entreprenad), konkurrensutsättning genom LOV
(valfrihetssystem), köp av enstaka tjänster/platser, intraprenad samt personalkooperativ
Stefan Skoglund (S), Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kama Thomasdotter (MP),
Annelie Högberg (S), Martin Pettersson (SD), Ole Borch (MP), Camilla Olsson (C),
David Höglund Velasquez (V), Christer Hasslebäck (UP) och Henrik Sundström (M)
yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-28 $ $ 194
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -08-21
Socialnämndens protokoll 2019-08-21 $ 131
Socialtj änstens tj änsteskrivelse 20 1 9-0 8 - 1 5 .

.

Yrkonden
Stefan Skoglund (S): I forsta hand återremiss till socialnämnden frir att ta fram underlag
ftir att kunna överväga olika driftsformer inom nämndens verksamhetsområde i enlighet
med kommunfullmäktiges uppdrag.
I andra hand avslag till förslaget i handlingarna och bifall till ftljande beslutssatser:
att till kommunfullmäktige begära att få utveckla socialtjänstens verksamheter i de
alternativa driftsformerna intraprenad, personalkooperativ, idöburet offentligt
partnerskap (lOP), arbetsintegrerade sociala ftiretag (ASF) eller motsvarande nonprofit
driftsformer.
att behålla nuvarande LOV inom hemtjänsten där brukaren fritt kan välja bland
godkända utförare och där också kommunen som utftirare är ett alternativ.
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Ann-Charlott Gustafsson (UP), Karna Thomasdotter (MP), Christer Hasslebäck (UP)
Bifall till kommunstyrelsens förslag
Propositionsord ningor
Ordfcirande ställer proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller återremitteras i
enlighet med Stefan Skoglunds (S) yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige
ska avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs verkställs. Följ ande propositionsordning godkänns

ftir att avgöra ärendet idag.
Nej-röst ftir att återremittera ärendet i enlighet med Stefan Skoglund (S) yrkande.
Ja-röst

Med 41ja-röster mot 19 nej-röster finner ordföranden att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens ftirslag mot Stefan
Skoglunds (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ftirslaget
i handlingarna.

Omröslningsresullot
Omröstningen utfoll enligt foljande: 41 ja-röster mot 19 nej-röster.
Ja-röst
Fredrik Södersten (M)
Mikael Staxäne (M)
Roger Ekeroos (M)
Ingela Ruthner (M)
David Bertilsson (M)
Niklas Moe (M)
Gösta Dahlbere (M)
Jens Borgland (M)
Henrik Sundström (M)
Camilla Olsson (C)

Nei-röst

Torsten Torstensson (C)
Stie Olsson (C)
Rolf Jonsson (L)
Roger Johansson (L)
Maria Johansson (L)
Claes Dahlbere G)
Jonas Sandwall (KD)
Christina Nilsson (KD)
David Sahlsten (KD)
Karin Johansson (KD)
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Forts. $ 190 Nej-röst
Forts. $ 190 Ja-röst
Ann-Marie Viblom (MP)
Karna Thomasdotter (MP)
Lars Eide Andersson (MP)
Martin Pettersson (SD)
Rolf Carlson (SD)
Rose-Marie Antonsson (SD)
Thommy Carlin (SD)
Elena Tibblin (SD)
Stefan Eliasson (SD)
Mariut Laine (SD)
Krzy szlo f Swi niarski ( S D)
John Alexandersson (SD)
Ann-Charlotte Gustafsson (UP)
Christer Hasslebäck (UP)
Meria Hennine (UP)
Biarne Rehnström (UP)
Caroline Henriksson (UP)
Kent Andreasson (UP)
Maivor Abdon (UP)
Lars Olsson (UP)
Elving Andersson (C)

Anna-Lena Heydar (S)
Ingemar Samuelsson (S)
Marie-Louise Ekbere (S)
Stefan Skoelund (S)
Annelie Höeberg (S)
Kenneth Engelbrektsson (S)
Cecilia Sandberg (S)
Sonny Persson (S)
Louise Äsenfors (S)
Per-Erik Holmberg (S)
Tobias Andreasson (S)
Susanne Böriesson (S)
Robert Wendel (S)
Veronica Vendel (S)
Tommy Strand (S)
David Höelund Velasquez (V)
Iaana Järvitalo (V)
Kerstin Joelsson-Wallsbv (V)
Lars-Olof Laxrot (V)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla socialnämndens begäran om att få utltira delar av socialtjänstens verksamheter
inom avdelningen för social omsorg samt inom avdelningen ltir hälso- och sjukvård i
alternativa driftsformer.

Reservotion
Ledamöterna från Socialdemolcraterna och Vrinsterpartiet reserverar sig mot beslutet
me d fa lj ande mo t iv er in g.
Nu startar privatiseringskarusellen igen efter att Uddevallafått en ny ledning bestående
utav den så kallade samverkansmajoriteten bestående utav M, KD, C, L, UP & MP.
Den politiska skiljelinjen ligger inte i alternativa driftsformer generellt utan vilka.
Enkelt utryck vill vissa partier privatisera med möjligheten /br vinstdrivande foretag att

ta över driften utav ndmndens verksamheter enligt lagen om offentlig upphandling
(LOU) samt lagen om valfrihet (LOV) och andra partier utveckla driftsformer med bl.a.
intr apr e nad, p er s onal ko oper at iv, i dö b ur e t offe ntl i gt p ar tner s kap (I O P),
arbetsintegrerade socialaJöretag (ASF), & andra nonprofit driftsformer. Vi sfir rt)r
alternativ två samt att behålla nuvarande LOV inom hemtjdnsten drir brukaren i
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valfrihet kan vdlja bland godkdnda utforare, dcir också kommunen rir ett alternativ. Här
finns reell valfrihet och möjligheten att vrilja kommunen som utförare vilket de flesta
gör då de dr nöjda och kommunen alltid har det yttersta ansvaret.
Viktigt att skillnaderna blir tydliga för medborgarna utav demolcratisk synpunkt
Socialnrimnden har genom åren prövat de olika alternativa driftsformerna med varierat
r e s ul t at ddr av I i gger de n po I i t i s ka me nin gs s kilj ah i ghe t e n.
Enkelt uttrych blev det inte billigare, bdttre & ffiktivare ncir LOU & LOV driftsformer
tilkimpades.
Det blev billigare, battre & ffiktivare nrir övriga driftsformer tilldmpades och darftr
vill vi utveckla dessa.

till denna inriktningfinns /örutom ideologi en hrinvisning ifrån
majoritetens företrddare att dettafungerat i Falkenberg dar vår tidigare
förvaltningschef varit förvaltnings-chef. Det dr viktigt att då uppmrirksamma de
problem som detta skapat i Falkenberg och som nu gör att man återtar verksamheter i
egen regi.
Som bakgrund

Att "privatisera"

verlrsamhet för gamla, sjuka & funktionshindrade medborgare med
valfrihet som argument cir att slå blå dunster i folks ögon. Man kommer inte kunna vrilja
vilket grupp-boende eller cildreboende man skall bo då det inte finns en överkapacitet.
Efter beslut om denna insats avgörs det precis som idag efter önskemål och beroende
på vart det finns ldmplig plats ledig. Valfrihet för oss handlar istrillet om delaktighet
och inflytande över hur insatserna ut/örs dcirav yrkade vi på andra alternativa
driftsformer.
S och V reserverar sig mot att gå vidare med utökning av

LOU & LOV som
driftsformer. Denna typ utav privatisering har nrimnden provat tidigare utan att det
blivit billigare, bdttre eller ffiktivare. Om majoriteten rindå går vidare foreslår vi att
sociala lcrav strills i upphandlingen samt lvavspecffikationenfor LOV så kanske vi kan
undvika de vrirsta exemplen på marknaden.
Vårt motförslag dr att till kommunfullmdktige begära att /å uNeckla socialfianstuns
verlrsam-heter i de alternativa driftsformerna intraprenad, personalkooperativ, idöburet
offentligt partnerskap (lOP), arbetsintegrerade socialaforetag (ASF) eller motsvarande
no npr ofi t dr ift sfo r m e r.
Att behålla nuvarande LOV inom hemtjdnsten drir brukaren fritt kan vdlja bland
godkanda utförare och där också kommunen som utJörare cir ett alternativ.
Detta parallellt med att vi fortsdtter utveckla traditionell kommunal drift.
Den sociala sektorn hade gått mot en positivare utveckling om (S)

& (V) inriktningfatt

råda!
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Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i stiftelsen
Barnhemmets Vänner efter Stig Marklund (MP)
Sommonfottning
Stig Marklund (MP) har i en skrivelse daterad 2019-04-16 avsagt sig uppdraget som
ledamot i stiftelsen Barnhemmets vänner. Kommunfullmäktige har beviljat avsägelsen
vid dess sammanträde. 2019-05-08 $ 132. Kommunfullmäktige har att ftirätta
Sllnadsval.
Beslulsunderlog
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-13 $ 1 59
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-08 132
Avsägelse, inkommen 2019 -04-26
Yrkonden
Karna Thomasdotter (MP) nominerar Ewa Aronsson (MP).

Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att välja Ewa Aronsson till ledamot i stiftelsen Barnhemmets våinner till och med2022t2-31
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Avsägelse från Stefan Kudryk (V) för uppdraget som ersättare
Barn och utbildningsnämnden
Sqmmonfottning
Stefan Kudryk (V) har i en skrivelse till kommunfullmiiktige inkommen 2019-08-20
avsagt sig uppdraget som ersättare i barn och utbildningsnämnden.
David Höglund Velasquez (V) informerar kommunfullmäktige att Vänsterpartiet avser
att nominera en efterträdare vid nästa sammanträde

Beslutsunderlog
Avsägelse, inkommen

20 19 -08-20

Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att bevilja avsägelsen.
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Dnr KS 2019/00616

Avsägelse från Susanne Grönvall (S) för uppdraget som
ledamot i Stiftelsen Barnhemmets Vänner
Sqmmonfotlning
Susanne Grönvall (S) har i en skrivelse till kommunfullmäktige inkommen 2019-08-30
avsagt sig uppdraget som ledamot i stiftelsen Barnhemmets vänner.

Anna-Lena Heydar (S) informerar kommunfullmäktige om att Socialdemokraterna
avser att nominera en efterträdare vid nästa sammanträde.

Beslulsunderlog
Avsägelse, inkommen

20 1 9-08-30

Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja avsägelsen.
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Dnr KS 2019 /00477

Val av nämndemän för perioden 2020-2023
Sommonfotlning
Kommunfullmäktige har att välja27 nämndemän

till

Uddevalla tingsrätts domsaga.

Rättegångsbalkens kap 4 $ 5-7 reglerar valbarheten och övriga ft)rutsättningar som ska
beaktas vid val av nämndemän. Där står bland annat ftiljande.
a

Valbar är den som är svensk medborgare och som inte är underårig, är i
konkurstillstånd eller har ftjrvaltare enligt 11 kap. 7 $ ftiräldrabalken. Den som
är lagfaren domare, anställd vid domstol, åklagare, polisman eller advokat eller
någon annan som har till yrke att ftira andras talan infor domstol får inte vara
nämndeman. Ingen fär samtidigt vara nämndeman i en hovrätt och i en tingsrätt.

Till nämndeman far

endast den utses som med hänsyn

till

a

omdömesförmåga,
självståindighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig ftir uppdraget.
Domstolen ska kontrollera behörigheten och, i fråga om laglydnad, låimpligheten
hos den som har utsetts till nämndeman.

a

Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig
sammansättning med hänsyn

till ålder, etnisk bakgrund och yrke.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 1 9-0 8 -3 0
Förteckning över inkomna nomineringar från partierna.
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att for perioden 2020-01-01-2023-12-31 välja nämndemän enligt upprättad

ftirteckning 2019 -09 -ll.
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Dnr KS 201 9/00001

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige

201 9

Beslul
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga fö lj ande anmälningsärenden ti ll handlingama.
KS 2018/533
Medborgarftirslag har inkommit angående flerfackstunnor for sophantering. Hösten 2018
tog kommunfullmäktige beslut om revidering av avfallsplanen 2018-2024 för Uddevalla
kommun. I avfallsplanen finns mål och åtgärder som bland annat tar upp det som beskrivs i
medborgarforslaget. Det ska utredas hur en ftirenkling kan ske ftir kommunens medborgare
att sortera och lämna avfall. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse
medborgarforslaget besvarat med hänvisning

till

pågående utredning.

KS 2018/534
Medborgarftirslag har inkommit angående sophämtning och källsortering. Hösten 2018 tog
kommunfullmäktige beslut om revidering av avfallsplanen 2018-2024 ör Uddevalla
kommun. I avfallsplanen finns mål och åtgärder som bland annattar upp det som beskrivs i
medborgarförslaget. Det ska utredas hur en ltirenkling kan ske för kommunens medborgare
att sortera och lämna avfall. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse
medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till pågående utredning.

KS 2018/532
Medborgarftirslag har inkommit angående flerfackstunnor fiir sophantering. Hösten 2018
tog kommunfullmäktige beslut om revidering av avfallsplanen 2018-2024 ftir Uddevalla
kommun. I avfallsplanen finns mål och åtgärder som bland annat tar upp det som beskrivs i
medborgarftirslaget. Det ska utredas hur en ftirenkling kan ske ftir kommunens medborgare
att sortera och lämna avfall. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse
medborgarft)rslaget besvarat med hänvisning till pågående utredning.

KS20t8/67
Kommunen har ffitt in ett medborgarförslag om att ändra namn på del av Torp köpcentrum.
Kommunens namnberedning anser inte att det ligger inom kommunens befogenheter då
köpcentrum inte är att anse som sådana allmänna platser som kommunen har mandat att
besluta om namn på. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarfiirslaget.

DOK29919t
Protokoll nr. 3 ltjr styrelsemöte 2019-05-17 för Västvatten AB, arbetsordning ltir styrelsen i
Västvatten AB samt instruktion ftir verkställande direktör i Västvatten AB.
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DOK299t93
Protokoll nr. 3 for styrelsemöte 2019-05-28 ftir Uddevalla Vatten AB, arbetsordning ftir
styrelsen i Uddevalla Vatten AB samt instruktion för verkställande direktör i Uddevalla
Vatten AB.
KS 20181657
Medborgarforslag har inkommit om att upprätta hinder för att sänka tvåhjulingars hastighet
vid övergångsstället vid Hälle Lider. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att bifalla
medborgarförslaget
KS 20181599
Medborgarförslag har inkommit om fler inhägnade lekplatser. Samhällsbyggnadsnämnden
avslår ftirslaget med hänvisning till att de flesta lekplatser som ligger intill vägar med
intensiv trafik i dagsläget är mer eller mindre avskärmade från trafiken av häck eller staket.
På de lekplatser som ska läggas ner sätts inget staket och på de som ska rustas upp framgent
sätts inget nytt staket ftjrrän lekplatsen rustas upp, då monteras staketet om behov finns.
KS 2018/528
Medborgarforslag om att beså gräsytor tex trafikdelare och vägslänter med ängsblommor.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara medborgarftirslag med att kommunen har
som ambition att öka den biologiska mångfalden i stadsrummet och planerar ftir att testa
ängsplantering på utvalda ytor och därefter utvärdera resultatet. Visar testytorna goda
resultat kommer mindre funktionellt växtmaterial i exempelvis refuger bytas mot
ängsplantering.
KS 2018/905
I enlighet med uppdragen i kommunfullmäktiges flerårsplan kommer
Samhällsbyggnadsftirvaltningen att utvärdera parkeringsbestämmelserna i Uddevalla
centrum. I detta arbete ingår också södra delen av centrum. Med detta anser
Samhällsbyggnadsnämnden medborgarftirslaget besvarat
KS 20181656
Medborgarforslag om trafi ksäkerhet i Lj ungskile. Samhällsbyggnadsnämnden bifaller
forslaget med att sätta upp hinder enligt medborgarftirslaget och samtidigt fasa av
kantstenar skulle en låg hastighet säkerställas samtidigt som cyklister slipper passera höga
kantstenar. Att sätta upp pollare på Hälle Lider

KS 2019t213
Medborgarförslag om sänkt ålder på seniorkort titl 65 år och att de ska gälla dygnet runt.
Enligt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse finns det inte några ekonomiska resurser
ftir inforandet av seniorkort från 65 års ålder varftir detta inte är aktuellt. Kommunstyrelsen
beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets dänsteskrivelse anse
medborgarftirslaget besvarat.
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KS 2019/157
Det har inkommit medborgarförslag om gång-och cykelväg från Dalaberg till Äleslån.
Kommunen har för närvarande inga planer på att i större utsträckning låta staden växa
norrut. Prioritering av stadsutveckling sker enligt alla styrande dokument i stadens centrum
och i andra områden inom den redan bebyggda strukturen.
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarft)rslaget är besvarat.
KS 20191225
Medborgarftirslag har inkommit om gång-och cykelbana Lungskile-Ulvesund.
Kommunen har vid två tillfiillen ansökt hos Västra Götalandsregionen som ansvarar ftir
utbyggnad av gäng- och cykelväg på denna sträcka utan att ffi gehör ftir åtgärden.
Då utgångspunkten gäng- och cykelvägsfrågan ska lösas inom ramen flor det statliga
väghållaransvaret har kommunledningskontoret inga möjligheter att själva gå vidare i
frågan. Kommunstyrelsen beslutar att medborgarftirslaget är besvarat.
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Dnr KS 2019 /00577

Fråga till socialnämndens ordförande Ann-Gharlotte
Gustafsson (UP) om hemlösheten i Uddevalla från Kerstin

Joelsson-Wallsby (V)
Sommonfotlning
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) har i en skrivelse inkommen till kommunfullmåiktige
2019-08-11 ställt en fråga till socialnämndens ordförande Ann-Charlotte Gustafsson
(UP). Frågan lyder ftljande: Har den samverkande majoriteten någon planför att
minska hemlösheten i Uddevalla och pågår det arbetet i nuldget?
Ann-Charlotte Gustafsson (UP) besvarar frågan under sammanträdet.
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) yttrar sig i ärendet.
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Dnr KS 2019 /00529

Medborgarförstag från örjan Nilsson om racketcenter på Drillen
Hovhult
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att överlåta till kultur och fritidsnämden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2019 /00514

Medborgarförslag från Gunnar Dramsvik om att bevara våra
värdefu Ila kulturhistoriska miljöer
Beslul

Kommunfullmäkti ge beslutar

att överlåta till kultur och fritidsnämden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2019 /OO482

Medborgarförslag från Dick Lindell om att förbjuda
användandet av stadens broar som uteservering
Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i iirendet.
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Dnr KS 2019 /00532

Medborgarförslag från Mats Sahlbring om toalett-bajamaja till
Skeppsvikens badplats
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnåimnden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2O19/OO534

Medborgarförslag från Mats Sahlbring om att förlänga
stenpiren bredvid rampen på Skeppsvikens badplats
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att överlåta till kultur och fritidsnämden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 201 9/00533

Medborgarförslag från Mats Sahlbring om ny flytbrygga med
eller utan hopptorn till Skeppsvikens badplats
Beslul
Kommunful lmäktige beslutar

att överlåta till kultur och fritidsnämden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2019 /00486

Medborgarförslag från Karin Thörn om plakett med information
under träd och buskar om vilken sort det är
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2019 /00547

Medborgarförlag från Anna Svensson om sänkt hastighet på
Uddevallavägen och del av Vällebergsvägen i Ljungskile
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

1F-z-

Justerandes sisnatur

Utdragsbestyrkande

f
%

S

Prolokoll
Kommunfullmöktige

ffi:

205

20t9-09-11

Dnr KS 2019 /00549

Medborgarförslag från Birgitta Rist Eliasson om önskemål av
skylt vid Kärrs badplats
Beslul
Kommunful lmåikti ge be slutar

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

sz

Justerandes sisnatur

Utdragsbestyrkande

f
%

Prolokoll
Kommunfullmöktige

ffi:

s 206

2019-09-tt

Dnr KS 201 9/00550

Medborgarförslag från Birgitta Rist Eliasson om avskjutning av
skarvar i Sandviken vid Vadholmen
Beslut

Kommunful lmäkti ge beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet
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Dnr KS 201 9/005s8

Medborgarförslag från Hans Niklasson angående åtgärder
Iängs med väg 697 för att främja cykling
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet
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Dnr KS 2019 /00566

Medborgarförslag från Eva Fransson om maxhastighet 30 km
timmen i tättbebyggt område samt att se över växtlighet i
anknytning till övergångsställen.
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2019 /00567

Medborgarförslag från Tony Russberg om att göra en parkering
på kvarteret Abergs tomt.
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2019/00568

Medborgarförslag från Charlott Rahm om trafiksituationen på
Tureborg - Dalstigen/Dalgången.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i iirendet.
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Dnr KS 201 9/00591

Medborgarförslag från Lars Gösta Ohlin om parkering på
Bävergiljan
Beslut
Kommunfullmåikti ge beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsniimnden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 201 9/00593

Medborgarförslag från San dra Zachrisson om inhägnad
badplats för hundar
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till kultur och fritidsnämden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2019/00611

Medborgarförslag från Anders Jansson om gatunamn
Ljungskile
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2019/00621

Medborgarförslag om att göra ett utegym i Hogstorp på
Stationsvägens g rusplan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till kultur och fritidsnämden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2019 /00628

Medborgarförslag från Joakim Hedlund om att investera i
kommuninvånarnas fysiska, psykiska och social hälsa genom
att erbjuda naturliga mötesplatser och aktivitetsytor för alla
åldrar
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till kultur och fritidsnämden att beluta i iirendet.
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Dnr KS 2019/00640

Medborgarförslag från Kent Gederholm om hastighetsjustering
på bostads- och affärsgator samt mindre leder
Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2019/00646

Medborgarförslag från Anders Eriksson om adressändring
bowlinghallen.
Beslul
Kommunful lmäkti ge beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2019/00647

Medborgarförslag från Kent Cederholm om att bevara den
gamla gatan vid Bäveån
Beslut

Kommunfullmåiktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i iirendet.
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Dnr KS 201 9/00653

Medborgarförslag från Marina Olsson om kommunen har
porrfilter eller annan teknisk lösning på nätverk och digitala
enheter
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2019 /00651

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Christer
Hasslebäck (UP) från Annelie Högberg (S) om badhus
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen far ställas och ska besvaras på nästkommande sammanträde.
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Fråga

Dnr KS 2019/00654

till barn och utbildningsnämndens ordförande Roger

Ekeroos (M) från Cecilia Sandberg (S) om hantering av
kommunens insynrätt i fristående skolor avseende skolmaten
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att frägan får ställas och ska besvaras på kommunfullmäktiges nästa sammanträde
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Dnr KS 2019 /00631

Avsägelse från Maria Nilsson (S) för uppdraget som ersättare
kultur och fritidsnämnden samt fyllnadsval

i

Sommonfqllning
Maria Nilsson (S) har i en skrivelse inkommen till kommunfullmäktige 2019-09-04
avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige har
att behandla avsägelsen och förrätta frllnadsval.
Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet.

Beslutsunderlog
Avsägelse, inkommen 2019 -09-04
Yrkqnden
Stefan Skoglund (S) nominerar Tony Wall (S).
Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att bevilja avsägelsen samt

attvälja Tony Wall (S) till ersättare i kultur och fritidsnämnden till och med
2022-t2-3t.
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Avsägelse från Gerd Andersson (L) som ledamot i
socialnämnden samt som ersättare i socialnämndens
arbetsutskott
Sommonfqtlning
Gerd Andersson (L) har i en skrivelse till kommunfullmiiktige inkommen 2019-09-05
avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden och i socialnämndens arbetsutskott.
Kommunfullmäktige har att behandla avsägelsen samt forrätta Sllnadsval avseende
uppdraget som ledamot i socialnämnden. Val till socialnämndens arbetsutskott sker i
socialnämnden.
Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet.

Beslulsunderlog
Avsägelse, inkommen 2019-09-05
Yrkonden
Rolf Jonsson (L) nominerar Raymond Wälsjö (L) till ledamot i socialnämnden.
Beslul
Kommunfullmäkti ge be slutar

att bevilja avsägelsen avseende uppdraget som ledamot i socialnämnden samt
att välja Raymond Wälsjö (L) till ledamot i socialnämnden till och med 2022-12-31
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