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Sommontröde
Plots och tid

Kommunfullmäktige
Hörsalen, Bohusliins museum, kl.l
med ajournering 18:45 -19:20

ledomöter

Mikael Staxäng (M) ej g 94 p.g.a. jäv
Roger Ekeroos (M)
Niklas Moe (M)
Gösta Dahlberg (M)
Camilla Josefsson (M)
Elving Andersson (C), Ordftirande, ej g 94 p.g.a. jäv
Camilla Olsson (C)
Torsten Torstensson (C)

7 :3 0

-22:12

Stig Olsson (C)

Rolf Jonsson (L) ej $ 81, $ 94p.g.a. jäv
Roger Johansson (L)
Maria Johansson (L) $ 75-94lämnar kL.22:05
Claes Dahlgren (L)
Jonas Sandwall (KD) ej g 94 p.g.a. jäv
christina Nilsson (KD), l:e vice ordftirande, tjänstgörande ordförande
$e4
David Sahlsten (KD)
Karin Johansson (KD)
Paula Berger (S) ej $ 94 p.g.a. jäv
Annelie Högberg (S)
Kenneth Engelbrektsson (S) ej g S1 p.g.a. jäv
Ulses otl juslero

Jusleringens plots och tid
U

Kent Andreasson, Elena Tibblin
15

1

Paragrafer

$$ 75-113

nderskrifl sekreterore
J

Underskrifl ordföronde
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Underskrift justeronde

Elena Tibblin
Underskrifl jusieronde

Kent Andreasson
BEVIS
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Cecilia Sandberg (S)
Sonny Persson (S)
Louise Åsenfors (S), 2:e vice ordftirande
Per-Erik Holmberg (S)
Susanne Grönvall (S) $ 75-94, lämnar kL.22:05
Tobias Andreasson (S) $ 75-94lämnar kl22:05
Carina Åström (S) $ 75-94 lämnar kI.22:05
Tommy Strand (S)
David Höglund Velasquez (V) ej g 94 p.g.a. jäv
JaanaJärvitalo (V)
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) ej g 81 p.g.a. jäv
Ilir Kastrati (V)
Jarmo Uusitalo (MP)
Karna Thomasdotter (MP) ej g 9a p.g.a. jäv
Lars Eide Andersson (MP)
Martin Pettersson (SD) ej g 94 p.g.a. jäv
Rolf Carlson (SD)
Rose-Marie Antonsson (SD)
Thommy Carlin (SD)
Elena Tibblin (SD)
Stefan Eliasson (SD)
Marjut Laine (SD)
Krzy sztof Swiniarski ( S D)
Ann-Charlott Gustafsson (UP)
Christer Hasslebäck (UP) ej g 94 p.g.a. jäv
Merja Henning (UP)
Bjarne Rehnberg (UP)
Caroline Henriksson (UP) $ 75-941ämnar k\.22:05
Kent Andreasson (UP)
Majvor Abdon (UP)
Lars Olsson (UP)
Tjönstgöronde ersötlore

Fredrik Södersten (M) fiir Carin Ramneskär (M)
David Bertilsson (M) ftr Ingela Ruthner (M)
Sture Svennberg (M) inkommer 17:47, inträder g 76 ftir Johanna
Ramneskär (M)
Henrik Sundström (M) inkommer kl. 19:33 inträder g 85 ftir Jens
Borgland (M)
Margareta Wendel (S) ftir Anna-Lena Heydar (S)
Marie-Louise Ekberg (S) ftir Ingemar Samuelsson (S)
Robert Wendel (S) ftlr Stefan Skoglund (S)
Jan-Olof Andersson (S) för Susanne Börjesson (S)
Taisir Kassem (S) ftir Glenn Patriksson (S)
John Alexandersson (SD) ftir Corinne Bergström (SD)
Marie Pettersson (C) ftir Elving Andersson (C) g 94
Monica Bang Lindberg (L) ftir Rolf Jonsson (L) g 94,
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ftir Maria Johansson $ 95-113
Äke Granath (S) ftir Paula Berger g 94, för Susanne Grönvall (S)
$ es-113

Ann-Marie Viblom (MP) ftir Karna Thomasdotter (Mp) g 94
Anibal Rojas Jourquera (KD) ftir Jonas Sandwall (KD) g 94
Mattias Forseng (SD) ftir Martin Pettersson (SD) $ 94
Manal Keryo (UP) ftir Christer Hasslebäck (Up) $ 94, ftir Caroline
Henriksson (UP) $ 95-113
Lars-Olof Laxrot (V) ftir David Höglund Velasquez (V) g 94
Ersötlore

Marie Pettersson (C)
Mikael Bjuhr (C)
Monica Bang Lindberg (L)
Anibal Rojas Jourquera (KD)
Åke Granath (S)
Lars-Olof Laxrot (V)
Ann-Marie Viblom (MP)
Ole Borch (MP)
Mattias Forseng (SD)
Anders Andersson (SD)
Manal Keryo (UP)
Kenth Johansson (UP)
Joakim Persson (UP)
Richard Bergström (UP)

övrigo

Christian Persson (S), kommunrevisionens ordftirande
carl-Johan Sernestrand (L) kommunrevisionens vice ordftirande
Peter Larsson, kommundirektör
Sebastian Johansson, kommunsekreterare
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Dnr KS 2711gs

Allmänhetens frågestu nd
Sqmmqnfottning
Fråga ställs gällande uppfattade brister i trahksäkerheten på Skarsjövägen,
arrendeavgifter och ekonomiskt stöd ft)r idrottsft)reningar.
samhällsbyggnadsnämndens ordftirande, Mikael staxåing (M) och kultur- och
fritidsnåimndens ordftirande Monica Bang Lindberg (L) svarar på frågorna.
Fråga ställs gällande utbyggnad av gang-och cykelväg vid Ulvesund, Ljungskile
Samhällsbyggnadsnämndens ordftirande Mikael staxäng (M) svarar på frågan.
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Dnr KS 2018/00392

Motion från Rolf carlson (SD) angående översyn av strategi för
enskilda avloppsanläggningar
Sqmmonfottning
Rolf Carlson (SD) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion med ft)rslag som i
huvudsak innebär en översyn av nu gällande strategi ftr enskilda avlopp och att
kommunen inte ska bidra till att avloppsslam sprids på åkermark. Kommunfullmäktige
remitterade ärendet 2018-05-16 till samhällsbyggnadsnämnden ftir att inhämta
synpunkter. Samhällsbyggnadsniimnden beslutade att ftreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad utifrån samhällsbyggnadsftirvaltningens pågående arbete med
certifiering av avloppsslam och revidering av nuvarande strategi ftir enskilda avlopp.
Kommunledningskontoret frireslår kommunstyrelsen att ftireslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2018-12-12 $
307 dtu samhällsbyggnadsnämnden gavs i uppdrag att ta fram en ny avloppspolicy som
bygger på teknikneutralitet och kretsloppsperspektiv.

Rolf Carlson (SD), Torsten Torstensson (C), Mikael Staxäng (M) yttrar sig i iirendet.
Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokollsut dr ag, 20 I 9 -03 -27 5 6 4
Kommunledningskontorets tjåinsteskrivelse, 20 1 9-03-05
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsut drag, 2018- 1 0- 1 S $ I S
S amhäl I sbyg gnadsforvaltningens tj änste skrivel se, 2 0 I 8 -09 -26
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 20 1 8-05- 1 6 $ 1 5 9
Motion från Rolf Carlsson, daterad 2018-04-09.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att

anse motionen besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2018-12-12
307
där samhällsbyggnadsnämnden gavs i uppdrag atttafram en ny avloppspolicy
$
samt samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med certifiering av avloppsslam.
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Dnr KS 2018/0OTs4

Motion från Mikael Staxäng(M), Jonas Sandwall (KD), Elving
Andersson (G), Rolf Jonsson (L) gällande bygg simhall/badhus
på Rimnersområdet
Sommonfollning
Mikael Staxäng (M), Jonas sandwall (KD), Elving Andersson (c) och Rolf
Jonsson (L) inkom i oktober 2018 med motion om att det nya badhuset ska byggas på
Rimnersområdet. Motionåirerna framftir en rad anledningar till en placering av badhuset
på Rimnersområdet. Strategisk markanvändning, trafik och samordningsvinster såväl
verksamhetsmässigt som ur teknisk synvinkel framftirs särskilt.

Kommunfullmäktige har remitterat motionen
och fritidsnämnden.

till

samhällsbyggnadsnämnden och kultur-

I samhällsbyggnadsnämndens beslutsunderlag framgår bl.a. att en etablering alltid bör
utredas genom ett ftlrstudiearbete. Det är således nödviindigt att genomftira en ftirstudie
om badhuset ska placeras på Rimnersområdet. För närvarande pågar detaljprojektering
av ett nytt badhus inom kvarteret Windingsborg. Byggstart planeras under 2020. Likaså
har en upphandlad entreprenad gällande flytt av stora VA-ledningar påbörjats. Ska
badhusplaceringen ändras bör beslut om att stoppa pågående detaljprojektering fattas
snarast

möjligt.

Kultur och fritidsförvaltningen hänvisar till kommunfullmdktiges beslut, 2016-04-13 $
76, att placeringen av Framtidens bad i Uddevalla ska vara windingsborg. I
beslutsunderlagen till nämnden framgår också att det ftir närvarande pågår ett arbete
med att ta fram systemhandlingar ft)r vidare detaljprojektering av det framtida badhuset.
Arbetet sker tillsammans med upphandlade proj ektörer. Detaljprojekteringen kommer
enligt gällande tidplan att fiirdigställas under perioden fram till 2020-01-30. Utöver
detta pågår framtagande av detaljplan ftir fastigheten Windingsborg.
Ingen av de båda nämnderna har tagit ställning till motionen utan har istället beslutat att
"överlåta till kommunfullmdktige att fatta beslut om en flytt av badhusets placering".
Jonas Sandwall (KD), Paula Berger (S), Christer Hasslebäck (Up) och
David Höglund Velasquez (V) yttrar sig i ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunstyrel sens protokollsut dr ag, 20 I 9 -03 -27 5 6 5
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03 -13.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019 -01 -24 S 28.
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 20 1 8-12-14.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-02-13 S 25.
Kutur- och fritidsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2019 -01 -I7 .
Motion fran Mikael Staxäng m.fl.
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Yrkonden
Jonas Sandwall (KD):

Bifall till motionen.

Paula Berger (S), Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V):

Bifall till

kommunstyrelsens ftirslag i handlingarna.

Proposilionsordning
ordftirande ställer proposition på Jonas Sandwalls (KD) yrkande mot
kommunstyrelsens ftirslag i handlingarna och finner att kommunfullmåiktige bifaller
kommunstyrelsens ft)rslag i handlingarna.
Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att avslå motionen med hänvisning till tidigare fattade beslut om placering
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Dnr KS 2019/00161

Kultur och fritidsnämndens avrapportering från
kommunfullmäktiges flerårsplan 201 g-2020
Sommonfottning
Kultur och fritidsftirvaltningen beslutade under hösten 2018 att godkänna
slutrapportering av ett uppdrag från flerarsplan 2018-2020.
Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokollsut dr ag, 20 I 9 -03 -27 S 66
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 I 9-03-06
Kultur- och fritidsnämndens tj änsteskriv else 20 I 9 -0 I -24
Kultur- och fritidsnämndens protokollsut drag 2019 -02-13 S 23

Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att godkänna kultur- och fritidsnämndens ftirslag till slutrapportering av uppdrag från
flerårsplan 2018-2020,"Samtliga nåimnder har utifrån flerårsplan 2018-2020 fätti
uppdrag att söka och använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga"

signatur
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Dnr KS 2019/00216

Revisionsberättelse 2018 för Uddevalla kommun
Sommqnfollning
Kommunfullmiiktiges presidium har berett upprättad revisionsberättelse ftir 2018.
Mot bakgrund av innehållet i revisionsberättelsen ftireslår kommunfullmäktiges
presidium att bevilja ansvarsfrihet ftir kommunstyrelsen, niimnder och beredningar samt
enskilda ledamöter i dessa organ. Revisionen tillstyrker dessutom att upprättad
revisionsberättelse ftjr Uddevalla kommun godkänns men bedömer att resultat enligt
arsredovisningen inte är ftirenlig med det finansiella och verksamhetsmässiga mål iom
kommunfullmäktige har uppställt samt att Uddevalla kommun inte har god ekonomisk
hushållning fttr 2018.
Kommunrevisionens ordförande Christian Persson (S) ftiredrar revisionsberättelsen
under sammanträdet.

Beslulsunderlog
Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse, 2019-04-09
Revisionsberättelse ftir 20 1 8
Redogörelse ftir revisionen år 2018
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnder och beredningar samt enskilda
ledamöter i dessa organ.
Jöv
Berörda ledamöter och ersättare deltar inte i beslut om ansvarsfrihet vad avser det egna
uppdraget.
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Dnr KS 2019 /OO1T3

Arsredovisning 2018 Uddevalla kommun
Sommonfottning
Kommunledningskontoret överlämnar hiirmed ftirslag till årsredovisning ftlr 2018.
Bokslut och årsredovisning har varit ftiremål ftir revisoremas granskning.
Yrkesrevisionens (E&Y) utkast till granskningsrapport bifogas.
Som bilaga redovisas "Uppftiljning av kommunfullmåiktiges styrkort 2018- vad gäller
prioriterade områden, mått, uppdrag som givits utifrån flerårsplan och styrande
dokument samt de uppdrag som avslutats under året.

Christer Hasslebäck (UP) och Paula Berger (S) yttrar sig i ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunstyrel sens protoko I I sut dr ag, 20 I 9 -03 -27 S 67
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 1 9-03 -06
Förslag till årsredovisning 2018
Uppfolj ning av kommunfullmäktiges styrkort 20 I 8
Utkast till yrkesrevisionens granskningsrapport ftjr 20 I 8.

Yrkonden
Christer Hasslebäck (UP) och Paula Berger (S): Bifall
handlingarna

till kommunstyrelsens ft)rslag i

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning ftir kommunen och kommunkoncernen och i
övrigt godkiinna årsredovisningen för 2018 samt
att godkänna uppftiljning av kommunfullmliktiges styrkort

ftr
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Dnr KS 201 9/00183

Arsredovisning 2018 för Räddningsförbundet mitt Bohuslän
Sommonfotlning
Räddningstjänstftirbundet Mitt Bohuslän har översänt årsredovisning ft)r 2018 fttr
godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.
Förbundets resultat uppgår till - 2 234 ttu (2017: I 155). Intåiktema uppgår till86 077
tkr (78 510) inkl. finansiella intäkter och tir 3 870 tkr högre än budget. Kostnaderna
uppgår till 88 311 tkr (77 355) inkl. finansiella kostnader och är 6 105 tkr högre än
budget. Soliditeten uppgar till 30,5 % (36,8).
Räddningstjåinstforbundet når inte de finansiella målen och därmed uppnås inte kravet
på god ekonomisk hushållning. Enligt revisorernas slutsats åir dock "resultatet ur ett
verl<samhetsmrissigt perspektiv cir i allt vrisentligt /örenligt med budget och
verlrsamhetsplanen for 20 I 8 och mål for 'god ekonomisk hushållning "' .
Revisorerna har inte funnit skäl till någon anmärkning och tillstyrker att
ftirbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

christer Hasslebäck (uP) och Jonas Sandwall (KD) yttrar sig i ärendet.
Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokollsut drag, 2019 -03 -27 $ 68
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -03 -06
Ärsredovisning 20 I 8 med revisionsberättelse
Granskning PwC Årsredovisning 20 I 8
Protokoll Exp 2019-02-12 94 Bokslut 2018.

Yrkonden
Christer Hasslebäck (UP): Bifall till kommunstyrelsens ftirslag i handlingarna.
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning 2018 för Räddningstjänstftrbundet Mitt Bohuslän
att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja ansvarsfrihet ftir
ftirbundsdirektionens medlemmar lor den tid revisionen omfattar
Jöv
Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Rolf Jonsson (L) och Kenneth Engelbrektsson (S)
jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
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Dnr KS 2019/00184

Avgifter avseende serveringstillstånd, tillstånd för tobak och
liknande produkter samt försäljning av folkö|, receptfria
läkemedel, elektron is ka ci ga retter och påfyl I nads behå lare
I

Sommonfottning
Kommunen tar ut avgifter ftir tillståndsenhetens verksamhet enligt
självkostnadsprincipen. Avgifterna fastställdes senast av kommunfullmäktig e är 2016
för perioden 2016 - 20 I 8. Ett särskilt beslut avseende avgifter ftir elektroniska cigaretter
fattades 2017-06-14 med anledning av ny lagstiftning.

I december 2018 fattade Riksdagen beslut om "Lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter" (proposition20lT llS:156). Avgifter för att täcka kostnadema frir detta,
enligt självkostnadsprincipen, är med i loreliggande förslag.
Kommunen har nu att fatta beslut om avgifterna för perioden 2019 - 2021. Förslag
avgiftstabeller finns i socialtjänstens utredning datera d 2019 -01 -29.

till

Ann-Charlott Gustafsson (UP) yltrar sig i ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunstyrel sens protokoll su tdr ag, 20 I 9 -03 -27 S 69
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03 -12
Socialnämndens protokoll 2019-02-20 $ 1 S.
Socialtj änstens tj änsteskrivelse 20 1 9-0
Socialtj änstens utredning 2019 -0 | -29 .

1

-3 0.

Yrkonden
Ann-Charlott Gustafsson (UP): Bifall till kommunstyrelsens förslag i handlingarna.
Beslul

Kommunful lmiiktige beslutar

att årsavgifterna ftir serveringstillstånd ftirblir oföråindrad e 2019 enligt tabell
att arsavgifterna för serveringstillstånd höjs, den rörliga delen, med
nivåer för åren 2020 -2021 enligttabell 1,

I

000 kr

1,

i samtliga

att ansökningsavgiftema ftir serveringstillstånd behålls oftirändrade ftir perioden20lg
2021 enligttabell2,

att ansökningsavgifter ftir tobakstillstånd införs enligt tabell 3,
att årsavgifter ftjr ftirsäljning av tobak fastställs till 7 000 kr per fu 2020 - 2021enligt
tabell3, samt
J
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att avgifterna ftir övriga produkter (folköI, läkemedel och e-cigaretter) behålls
oftiriindrade enligt tabell 4.
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Dnr KS 201 8/00805

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB
och swanFalk shipping AB; ändring av antal ledamöter och
suppleanter i styrelsen med anledning av ny mandatperiod
Sqmmonfotlning
Kommunfullmåiktige beslutade 2018-12-12 att revidera bolagsordningen för Uddevalla
hamnterminal AB ftir att möjliggöra ändring av antalet ledamöter och suppleanter i
styrelsen.
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ändringen även skulle gälla Uddevalla
hamnterminals "dotterbolag". Det har nu framkommit att bolagsverket inte godkänt
formuleringen dotterbolag, utan kräver att det avsedda bolagets namn anges i beslutet.
Den del av ärendet som rör SwanFalk Shipping får således tas om enligt bolagsverkets
anvisning.
Sonny Persson (S), Martin Pettersson (SD), Christer Hasslebäck (Up) och
David Höglund Velasquez (V) yttrar sig i ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019 -03 -27 S 7 0
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 1 9-03-06.
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-12 g 3 00.

Yrkqnden
Sonny Persson (S), David Höglund Velasquez (V): Avslag till förslaget i handlingarna
samt att antalet ledamöter ska vara 7 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter.

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till kommunstyrelsens ftirslag i handlingarna.

Proposilionsordning
Ordftirande ställer proposition på kommunstyrelsens ftirslag i handlingama mot Sonny
Perssons (s) m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens ftirslag i handlingama.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att ftireslå bolagsstämman i SwanFalk Shipping AB att ändra SwanFalks Shipping AB.s
bolagsordning g 8, ftirsta stycket, till följande lydelse:
$ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt
antal som valda ledamöter.
Justeqandes signatur
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Dellqr ej i beslut
Ledamöterna fran sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.
Reservolion
Ledamöterna fran Socialdemokraterna och Våinsterpartiet reserveftr sig mot beslutet
ftirman ftir eget yrkande.
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Dnr KS 2018/00806

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Energi AB,
Uddevalla Energi EInät AB, Uddevalla Energi Värme AB,
Uddevalla Kraft AB samt Bohusgas AB; ändring av antal
ledamöter och suppleanter i styrelsen med anredning av ny
mandatperiod
Sommonfotlning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 att revidera bolagsordning bolagsordningen
ftir Uddevalla Energi AB ftjr att möjliggöra ändring av antalet ledamöter och
suppleanter i styrelsen. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ändringen även
skulle gälla Uddevalla energis "dotterbolag". Det har nu framkommit att bolagsverket
inte godkänt formuleringen "dotterbolag" i ärende KS 2018/805 som rör ändring av
bolagsordningen ftir Uddevalla Hamnterminal. Bolagsverket kräver att de avsedda
bolagens namn anges i beslutet.
Det är troligt att bolagsverket kommer att göra samma bedömning vad gäller ärendet om
bolagsordningarna ftir Uddevalla Energis dotterbolag. Det finns därfiir skäl ftir
kommunfullmäktige att förtydliga beslutet i de delar som rör dotterbolagen.
Sonny Persson (S), Martin Pettersson (SD), Christer Hasslebäck (Up),
David Höglund velasquez (v), Sture svenberg (M) yttrar sig i iirendet.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019 -03 -27 S 7 I
Kommunledningskontorets tjiinsteskrivelse 2019-03 -06.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-12 $ 301.

Yrkonden
Sonny Persson (S) och David Höglund Velasquez (V): Avslag till kommunstyrelsens
ftirslag i handlingarna.
Christer Hasslebäck (UP) och Sture Svenberg (M): Bifall

till kommunstyrelsens ftirslag

i handlingarna.
Proposilionsordning
Ordfcirande ställer proposition på kommunstyrelsens ftirslag i handlingarna mot Sonny
Perssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag i handlingama.
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Beslul
Kommunful lmdkti ge beslutar

att ft]reslå bolagsståimman i Uddevalla Energi Elnät AB att ändra bolagsordningens g 8,
ftirsta stycket, samt dotterbolag på motsvarande sätt, till ftiljande lydelse:
$ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem

till

elva ledamöter samt suppleanter maximalt

till

samma

antal som valda ledamöter.

att ftireslå bolagsståimman i Uddevalla Energi Värme AB att ändra bolagsordningens
8, forsta stycket, samt dotterbolag på motsvarande sätt, till ftiljande lydelse
$ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt
antal som valda ledamöter.

till

$

samma

att ftireslå bolagsstiimman i Uddevalla Kraft AB att åindra bolagsordningens $ 8, ftirsta
stycket, samt dotterbolag på motsvarande sätt, till följande lydelse:
$ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem

till elva ledamöter

samt suppleanter maximalt

till

samma

antal som valda ledamöter.

att ftireslå bolagsstämman i Bohus Gas Aktiebolae att ändra bolagsordningens $ 8,
ftirsta stycket, samt dotterbolag på motsvarande sätt, till ftiljande lydelse:
$ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem

till

elva ledamöter samt suppleanter maximalt

till

samma

antal som valda ledamöter.

Deltqr ej i beslut
Ledamöterna från Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Reservqlion
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet
ftjrmån ft)r eget yrkande.
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Dnr KS 2019/00924

Revisionsrapport, granskning av samhällsbyggnadsnämndens
underhållsprocess
Sommonfotlning
Samhällsbyggnadsniimndens underhållsprocess har under hösten granskats av EY på
uppdrag av kommunens revisorer. Granskningen syftar till att bedöma om nämnden
säkerställt att underhållprocessen för kommunens anläggningar fungerar på ett
ändamålsenligt sätt. Den samlade bedömningen är att samhällsbyggnadsnämnden
säkerställt en ändamålsenlig underhållsprocess. Granskningsrapporten innehåller dock
ölj ande tre rekommendationer:
Samhällsbyggnadsnämnden bör
. i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer ftir investeringar fatta beslut om
ftirvaltningens ftirslag på underhållsplaner.
. utveckla uppftiljningen till nåimnden avseende det planerade underhållet.
. tillse att behovet av ROT-renoveringar beaktas inom ramen ft)r budgeten
avseende det planerade underhållet.
Samhällsbyggnadsftirvaltningen har deltagit aktiw vid granskningen och anser att
rekommendationerna stämmer väl överens med de ftirbättringsområden som
identifierats dels under granskningstillfiillet, dels av verksamheten själv.

Förvaltningen ftireslår att de huvudsakliga åtgärdernaär att:
det planerade underhållet ska ftilja riktlinjer ftir investeringar med dess process för
styrning och uppftiljning. Underhållsplaner som är treåriga (med utveckling till tioåriga
planer enligt riktlinjerna) lyfts till nämnden ft)r beslut om godkännande i
budgetdialogprocessen inftir beslut om flerårsplan. Detta gäller även ftir planerat
underhåll av gator, vägar och allmän platsmark.
ftilja upp och informera nåimnden om väsentliga objekt, betydande awikelser i
underhållsplanerna och eventuella nödvändiga omprioriteringar. Exempelvis vid
tertialrapportering, årsbokslut och/eller i budgetdialogen.
ROT-renoveringar ska inkluderas i underhållsplanen ftr byggnader och lokaler. Dessa
bör synas tydligt i den treåriga planen men också i den tioåriga ftir att skapa bra
ftirutsättningarna att i god tid beakta den strategiska lokalftjrsörjningen, samplanera med
verksamheter och samordna underhållsåtgärder ftir att hushålla med resurser
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2019-02-14 och beslutade då att
ftireslagna åtgärder ska genomftiras.
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Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protoko llsut dr ag, 20 I 9 -03 -27 S 7 2
Kommunledningskontorets tjiinsteskrivelse 20 1 9-03-05.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 20 1 9-02- I 4 $ 5 S.
Samhällsbyggnadsftlrvaltningens tj iinsteskriv else 20 19 -0 | -29
Granskningsrapport avseende samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess
Följebrev till samhällsbyggnadsnämnden.

Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att godkåinna samhällsbyggnadsnämndens svar på revisionsrapporten.
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Dnr KS 2019 /OO229

Revisorernas granskning av uddevalla kommuns finansiella
redovisning "Löpande granskning 201 8", revisionsrapport
Sommonfottning
Revisionsbolaget EY har på kommunrevisionens uppdrag granskat internkontrollen i
kommunen, bland annat bokslutsprocessen, löneprocessen, anläggrutinen,
exploateringsprocessen. Utifrån de iakttagelserna som har gjorts har ett antal
rekommendationer getts som har tillställts kommunstyrelsen ör besvarande och dåirefter
behandling i kommunfullmäkti ge.

I enlighet med antagna rutiner ftir revisionsrapporter måste revisionsrapporter anmälas
hos kommunfullmåiktige så snart som möjligt.
Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjåinsteskrivelse, 2019

-03 -21

Revisionsrapport, löpande granskning
Följ ebrev till kommunfullmiiktige, 20 I 9-03 - I 5

Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen till protokollet.
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Dnr KS 201 9/00013

Förteckning över motioner och medborgarförsrag som inte
avgjorts den 28 februari 2019
Sommonfotlning
Enligt kommunallagen kap 5 $ 35 ska motioner och medborgarftirslag beredas så att
kommunfullmäktige eller nämnd kan fatta beslut i ärendet inom ett år från att ärendet
väcktes i kommunfullmiiktige. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska
detta anmälas

till fullmäktige.

Enligt kommunfullmiiktiges arbetsordning $ 30 ska alla motioner som inte är
f;irdigberedda redovisas ftir kommunfullmiiktige två gånger om året, i april och oktober.

I ftirteckningar

daterade den 2019-02-28 redovisas samtliga motioner som ännu ej har
avgjorts samt de medborgarftirslag som ännu ej har avgjorts och som väcktes ftir mer än
ett år sedan i kommunfullmäktige.

Beslulsunderlog
Kommunstyrel sens protoko llsut dr ag, 20 | 9 -03 -27 S 7 3
Kommunledningskontorets dänsteskrivelse, 20 1 9-03-05
Förteckning över ej avgjorda motioner, 2019-02-28
Förteckning över ej avgjorda medborgarftirslag äldre åin r är,2019-02-28

Beslul
Kommunfullmäkti ge

be

slutar

att godkänna redovisningen.
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Dnr KS 2018/00680

Marköverlåtelseavtal med OBOS Mark AB, avseende
fastigheterna Forshälla Sund 1:216 och 1 :220
Sommonfqtlning
Uddevalla kommun och OBOS Mark AB träffade marköverlåtelseavtal avseende
fastigheterna Forshälla-Sund l:216 och 1:220 den 19 november 2018. Beslutet att anta
marköverlåtel seavtalet anto gs i kommunfullmäkti ge.
I marköverlåtelseavtalet ställs krav på att bygglov ska ha beviljats innan 2019-03-31
och att byggstart ska ha skett innan 2019-08-31. Då exploatörens projektering dragit ut
på tiden har denne önskat skjuta fram datum ftir beviljat bygglov till 2019-06-15 och
datum ftr byggstart till 2019-11-15.

Beslutsunderlog
Kommunstyrel sens protoko llsut &ag 20 I 9 -03 -27 S 7 5
Kommunledningskontorets tjiinsteskrivelse 2019 -03 -04
Tillägg till marköverlåtelseavtal med OBOS Mark AB

Beslut

Kommunful lmäkti ge beslutar

att godkiinna upprättat tillägg till marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och
OBOS Mark AB.
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Dnr KS 2019 /OO17O

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten Restenäs söder
Sommonfotlning
Uddevalla Vatten AB har vid dess sammanträde den 20 februari beslutat att ftireslå
kommunfullmäktige att anta ett allmänt verksamhetsområde ftir vatten och spillvatten
ftir ett antal fastigheter i området Restenäs söder.

Kommunledningskontoret har ingenting att erinra och ftireslår kommunstyrelsen att
ftireslå kommunfullmiiktige att arftaallmänt verksamhetsområde ftir vatten och
spillvatten i enlighet med Uddevalla Vatten AB:s förslag.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokollsut drag, 2019 -03 -27 S 7 6
Kommunledningskontorets tjiinsteskrivelse, 2019-03 -04
Protokoll från Uddevalla Vatten AB, daterad 2019-02-20
Västvattens tj åinsteskrivelse, inkommen 209 -02-22
Karta, daterad 2018-12-20
Förteckning över ingående fastigheter i det ftireslagna verksamhetsområdet
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta allmänt verksamhetsområde ftjr vatten och spillvatten enligt bifogad karta och
ftirteckning ftir Restenäs Söder
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Dnr KS 2019 /00169

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten Ulvesund Saltdalen och Krokens väg
Sommonfqttning
Uddevalla Vatten AB har vid dess sammanträde den 20 februari 2019 beslutat att
ftireslå kommunfullmäktige atlantaallmänt verksamhetsområde ftir Ulvesund Saltdalen
och Krokens väg. området består idag av sammanlagt 58 fastigheter.
Kommunledningskontoret har ingenting att erinra i ärendet och ft)reslår
kommunstyrelsen att ftireslå kommunfullmäktige attantaallmänt verksamhetsområde i
enlighet med Uddevalla Vatten AB:s fiirslag

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokollsutdrag
Kommunledningskontorets tjiinsteskrivelse, 2019-03-04
Västvattens tj änsteskrivelse, 20 | 9 -03 -0 4, inkomme n 20 | 9 -02-22
Protokoll från Uddevalla Vatten AB, daterat 2019-02-20
Karta över ftireslaget verksamhetsområde, 2019 -12-20
Förteckning över berörda fastigheter
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att anta allmåint verksamhetsområde ftir vatten och spillvatten enligt bifogad karta och
ftirteckning ftir Ulvesund Saltdalen och Krokens väg.
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Dnr KS 201 9/00100

samhällsbyggnadsnämndens begäran om igångsättning av
reinvesteringar 2019 avseende gator, vägar och allmän
platsmark
Sqmmonfottning
Samhällsbyggnadsfiirvaltningen har tagit fram ftirslag till en reinvesteringsplan for 2019
avseende gator, vägar och allmän platsmark ftir godkännande i
samhällsbyggnadsnämnden och för beslut om igångsättning i Kommunfullmäktige.
Planen innebär att investeringsbehovet ökar med 18 mkr jämftirt med budget 2019 och
uppgår enligt ftirslaget till25 mkr. Anledningen till att reinvesteringsbehovet är mycket
större nu åin tidigare är att samhällsbyggnadsftirvaltningen har genomftirt en inventering
av standarden på gator, vägar och cykelvägar i Uddevalla kommun.
Det verkliga och totala behovet av reinvesteringar ftir gator, vägar och cykelvägarhar
blivit känt och tydligt. Det är alltså framftirallt budgeten för asfaltering och
ytbeläggning på gator, vägar och cykelvägar som reviderats utifrån den genomfrirda
inventeringen. Tidigare redovisad budget på 7 mkr avser endast asfaltering på gator och
vägar. Den totala budgeten ftir reinvesteringar vad gäller gator, vägar och allmän
platsmark har också kompletterats med andra åtgärder inom planerat underhåll ftir att ge
en total bild av reinvesteringsbehovet inom detta område.

Ekonomikontorets bedömning är att ökningen av reinvesteringen kan inrymmas i
kommunens investeringsutrymme ftir 201 9.

Beslutsunderlog
Kommunstyrel sens protokoll sut dr ag, 20 I 9 -03 -27 S 7 8
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 201 9-03 - I 3 .
Samhällsbyggnadsnämnden protokollsutdrag 2019-01 -24 53 I
S amhäl I sbyg gnadsftirvaltningens tj änsteskriv else 20 | 9 -0 I -24
Bilaga 1 Beläggningsplan gator och vägar samt gång- och cykelvägar
Bilaga 2 Reinvesteringsobjekt lekplatser, broar, berg, parker, fontäner m.m.
Kartunderlag ftir Hogstorp
Kartunderlag fiir Lane
Kartunderlag ftir Ljungskile
Kartunderlag ftir Uddevalla
Beslut

Kommunfullmäkti ge be slutar

att godkänna igångsättning av reinvesteringar enligt bifogade plan ftir 2019,
avseende gator, vägar och allmän platsmark
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Dnr KS 2019/00124

Revidering av riktlinjer för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda, förtyd I i ga n de gäl lande förfara ndet vid
ansökning om fast arvode, $ 14
Sqmmqnfottning
Med anledning av beslut om ftirändringar i kommunstyrelsens utskottsorganisation (KS
2019-01-30, $$ 15-17) behöver fasta arvodenjusteras. Fasta arvoden återfinns i bilaga
2 till Riktlinjer ftir ekonomisk ersättning till ftirtroendevalda.
g 14,2 st. i Riktlinjer ftir ekonomisk ersättning till ftirtroendevalda hnns ftiljande text:
Far farnoendevald som utöver sitt ordinarie nrimnd- /styrelseuppdrag, dessutom ingår
utskott, råd, kommittöer eller beredningar ska personalutskottet faststdlla utskottets
nivå inklusive ersrittningfar fr;rlorad semester och pensionsersrittning. För
förtroendevqld som vriljs in i flera ncimnder beslutar personalutskottet om den totala
o mfat tnin ge n av uppdr age n.

Skrivningarna innebär att alla som har mer än ett ordinarie uppdrag ska upp i
personalutskottet. Det bedöms som enklare om de som inte når upp till 30 %o far ansöka
om $ 14 om de så önskar och då blir det dessa åirenden som ska avgöras i
personalutskottet. Prövningar bör också göras i det fall ftirtroendevald innehar uppdrag
som inte återfinns ibilaga2.
Kommunstyrelsen beslutade 2019 -02-27 att återremittera ärendet
kommunledningskontoret ftir fortsatt handläggning.

till

Följande ftirslag på ny text har tagits fram.

Förtroendevald som inte uppnår 30 % enligt bilaga 2 kan rindock ansöka om.fast
arvode hos personalutskottet.
Förtroendevald som har andra uppdrag utöver de som återfinns i bilaga 2 kan ansöka
om att personalutskottet ska besluta om den totala omfattningen av uppdragen.

I bilaga 2 ftireslås det även att de uppräknade namnen på utskotten byts ut mot
"

kommuns tyr

e Is e

ns ut s ko t t"

.

Martin Pettersson (SD), Carina Åström (S), Paula Berger (S), Christer Hasslebäck (UP)
och David Höglund Velasquez (V) yttrar sig i ärendet.
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Beslutsunderlog
Kommunstyrel sens protokoll sut dr ag 20 | 9 -03 -27 S 7 9
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse, 20 Ig -03 -I 4
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-02-27 S 54
Personalutskottets protokoll, 2019-02-20 S 4
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse2O 1 9-02- 1 I
Utdrag ur riktlinjer fiir ekonomisk ersättning till ftirtroendevalda och bilaga2

Yrkonden
Carina Äström (S) och Christer Hasslebäck (Up): Bifall till kommunstyrelsens ftirslag i
handlingarna.

Martin Pettersson (SD): Att arvodering till andre vice ordftirande likställs med
arvodering till ledamot i kommunstyrelsen i bilaga 2, i riktlinjerna.
Proposilionsordning
Ordftirande ställer proposition på kommunstyrelsens ftirslag i handlingarna mot Martin
Petterssons (SD) yrkande och finner att kommunfullmdktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens fiirslag i handlingarna.
Beslul
Kommunfullmäktige

be

slutar

att revidera Riktlinjer ftir ekonomisk ersättning till fcirtroendevalda $ 14 samt bilaga2 i
enlighet med kommunledningskontorets tj änsteskrivelse daterad 20Ig -03 -l 4

Reservqtion
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet med friljande
motivering.

Nuvarande arvodesreglemente bygger på en princip om två politiska block.
Nrir det ena blocket har forlorat valet sjunker ersr)ttningen marginellt.

vi har idag tre politiska block i uddevalla, och således bör principerna jör
arvodesreglementet revideras. Det finns ingen motiverad anledning till qtt ha så oerhört
lvaftiga skillnader mellan oppositionsblockens J?;rutscittningar att bedriva sin
oppositionspolitik
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Dnr KS 2019 /00125

Revidering av riktlinjer för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda, förtydligande av ersättning för förlorad
arbetsförtjänst för förtroendevalda för gruppmöte
Sommqnfotlning
Det finns ett behov av att fortydliga vilken ersättning som gäller vid deltagande i
gruppmöte. Inftir kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd, utskott/beredning har
den ftirtroendevalde rätt att få ersättning för ftirlorad arbetsinkomst ftir gruppmötet.
Om den ftirtroendevalde har ftirlorad arbetsinkomst i samband med gruppmötet kan den
ftirtroendevalde begära ersättning, oavsett om gruppmötet är på dagtid eller kvällstid.
Detta sker genom att fylla i blankett som används till gruppmötet. Gruppledaren intygar
närvaron genom att skriva under.

Riktlinjer för ekonomisk ersättning ftir ftirtroendevalda, $ 2 stycke 5, bör kompletteras
med ftiljande:
Gruppmöten avser möten inför ordinariekommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd,
utskott/beredning. De ftirtroendevalda som har ftirlorad arbetsinkomst har rätt till
ersättning ftir deltagande i gruppmöten, oavsett om det åir gruppmöte på dag- eller
kvällstid. Den ftirtroendevalde kan uppmanas vidimera eventuellt löneavdrag.
Paula Berger (S), Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokollsut drag, 20 | 9 -03 -27 $ S 0
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-12
Personalutskottets protokoll, 2019-02-20 S 7

Yrkonden
Christer Hasslebäck (UP): Bifall

till kommunstyrelsens ftirslag i handlingarna.

Beslul

Kommunfullmäkti ge beslutar

att revidera Riktlinjer ftir ekonomisk ersättning till ftirtroendevalda med komplettering
av$2benligtftirslaget

signatur

d"'wp"'f7-

Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Kommunfullmöktige
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Dnr KS 2019/00164

se4

Revidering av riktlinjer för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda, i nförande av g ru ppledararvode
Sommqnfotlning
Gruppledarna utgör partiernas fullmäktigegruppers kontakt med övriga partier och
förvaltningen.

I det politiska arbetet ftirekommer frågor och problemställningar som ligger utanftir det
ordinarie politiska arbetet och som inte ligger inom fastställd arvodering.
Samverkansmajoriteten vill att samtliga partier, inte bara nämnds- och styrelsepresidier,
ska kunna delta i och fa information om sådana frågor.

Avsikten med gruppledararvodet är exempelvis att kunna samråda mellan partiema i
olika frågor och ge en möjlighet att arbeta långsiktigt och partiövergripande med
kommunala frågor som ligger utanft)r det ordinarie nämnds- och styrelsearbetet.
Exempelvis kan detta röra investeringsbudgeten eller andra kommunövergripande
frågor.
Arvodet är till valda gruppledare i samtliga partier i fullmäktige. De personer som
uppbär gruppledararvode skall inte uppbära annan ersättning ftir ftirlorad arbetsinkomst
vid gruppmöten.
Gruppledararvode beräknas som 25 Yo gänger inkomstprisbasbeloppet gänger 82

Yo

Jarmo Uusitalo (MP), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Annelie Högberg (S), Caroline
Henriksson (UP) och Annelie Högberg (S), Torsten Torstensson (C), Rolf Carlson (SD),
Lars-Olof Laxroth (V), Jaana Järvitalo (V), Susanne Grönvall (S) Cecilia Sandberg (S),
Illir Kastrati (V), Tommy Strand (S) yttrar sig i ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokollsut drag, 20 19 -02-27 5 53
Kommunstyrelsens o rdftirande s skrivelse, 20 | 9 -02 -22

Yrkonden
Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till kommunstyrelsens ftirslag i handlingarna.
Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Annelie Högberg (S), Torsten Torstensson (C) Lars-Olof
Laxrot (V), Jaana Järvitalo (V), Susanne Grönvall (S), Cecilia Sandberg (S), illir
Kastrati (V): Avslag till kommunstyrelsens ftirslag i handlingarna.

Rolf Carlson (SD) anmäler att Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslut.
Propositionsordning
Ordftirande ställer proposition på kommunstyrelsens ft)rslag i handlingarna mot Kerstin
Joelsson-Wallsbys (V) m.fl. avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens ftirslag i handlingarna.
Justerandes signatur

/^CM

trT

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunfullmöktige

{ffi:

20t9-04-10

Forts. $ 94

Omröstning beglirs och verkställs. Följande propositionsordning godkänns

bifall till kommunstyrelsens forslag i handlingarna.
Nej-röst betyder avslag till kommunstyrelsens förslag i handlingarna
Ja-röst betyder

Omröstningsresultol
Med 30 Ja-röster, 24 nej-röster och 6 nedlagda röster finner ordforande att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens frirslag i handlingama.

Ja
Fredrik Södersten (M)
Roger Ekeroos (M)
David Bertilsson (M)
Sture Svennbere (M)
Niklas Moe (M)
Gösta Dahlberg

(M)

Annelie Högberg (S)

Henrik Sundström (M)
Camilla Josefsson (M)
Marie Pettersson (C)
Camilla Olsson (C)
Stig Olsson (C)
Monica Bang Lindbere G)
Roger Johansson (L)
Maria Johansson (L)
Claes Dahlgren (L)
Annibal Rojas Jorquera
(KD)
Lars Olsson (UP)
Christina Nilsson (KD)
David Sahlsten (KD)
Karin Johansson (KD)
Jarmo Uusitalo (MP)
Ann-Marie Viblom (MP)
Lars Eide-Andersson (MP)
Ann-Charlott Gustafsson
(Ur1
Manal Keryo (UP)
Meria Henning (UP)
Bjarne Rehnberg (UP)
Caroline Henriksson (UP)
Kent Andreasson (UP)
Maivor Abdon (UP)
Justerandes sipnatur

,#

a\/

Nei
Torsten Torstensson (C)
Margaretha Wendel (S)
Marie-Louise Ekberg (S)
Äke Granath (S)
Robert Wendel (S)

fr

Avstår
Mattias Forsene (SD)
Rolf Carlson (SD)
Elena Tibblin (SD)
Stefan Eliasson (SD)
John Alexandersson
(SD)
Krzysztof Swiniarskr
(SD)

Kenneth Engelbrektsson (S)
Cecilia Sandbere (S)
Sonny Persson (S)
Louise Äsenfors (S)
Per-Erik Holmbere (S)
Susanne Grönvall (S)
Jan-Olof Andersson (S)
Taisir Kassem (S)
Carina Åström (S)
Tommy Strand (S)
Tobias Andreasson (S)
Lars-Olof Laxrot (V)
Jaana Järvitalo (V)
Kerstin Joelsson-Wallsbv (V)
Illir Kastrati (V)
Rose-Marie
Antonsson (SD)
Thommy Carlin (SD)
Marjut Laine (SD)

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Q9

%

Kommunfullmöktige

ffi:

2019-04-t0

Forts. $ 94

Beslul

Kommunfullmäktige beslutar

att infora ett gruppledararvode ftir gruppledamai

de partier som finns representerade

i

kommunfullmäktige samt,

att storleken på gruppledararvodet skall varaZ\Yo.
att gruppledararvode införs i Riktlinjer för ekonomisk ersrittningfor fArnoendevalda
att inftira gruppledararvode från och med 2019-01-01

Jöv
Paula Berger (S), David Höglund Velasquez (V), Elving Andersson (C), Karna
Thomasdotter (MP), Martin Pettersson (SD), Mikael Staxäng (M), Christer Hasslebäck
(UP), Rolf Jonsson (L) och Jonas Sandwall (KD) anmäler jäv och deltar inte i
handläggning och beslut i ärendet.

Prolokollsonleckning
Ledamötern a frän Sverigedemokraterna noterar ft ljande anteckning

till protokollet.

Nuvarande arvodesreglemente bygger på en princip om två politiska block.
Nrir det ena blocket har forlorat valet sjunker ersättningen marginellt.
Vi har idag tre politiska block i Uddevalla, och således bör principerna för
arvodesreglementet revideras. Det finns ingen motiverad anledning till att ha så oerhört
lcraftiga skillnader mellan oppositionsblockens farutscittningar att bedriva sin
oppositionspolitik

J
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Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Kommunfullmöktige
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Dnr KS 201 g/00663

Komplettering av överenskommelse om samarbetet meilan
VGR och kommunerna i VG kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
Sommonfotlning
Kommunfullmäktige beslutade 2017 -01 -26 att
anta Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland från den I april 2017 tillden 3l
december 2020. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ställa sig bakom underavtalet
Överenskommelse om samarbete millan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk. Detta underavtal ftireslås nu kompletteras och från och med 2018-01-01 innefatta
även personer med spelmissbruk i enlighet med nya bestämmelser i hälso- och
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen.
Västkom och Fyrbodals kommunalftjrbund rekommenderar medlemskommunerna att ställa
sig bakom avtalet. Socialnämnden har behandlat ärendet och ftireslår att Uddevalla
kommun ställer sig bakom kompletteringen.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-03 -27 S 8l
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 2019 -03 -07 .
Socialnämndens protokoll 201 8-lI-21 $ 169.
Socialtj änstens tj änsteskrivelse 2018- 1 0- I 0.
Förslag till komplettering av Överenskommelse om samarbete
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med
psykiska funktionsnedsättningar och personer med missbruk.
Följebrev till komplettering av överenskommelse.
Beslut

Kommunfullmdktige beslutar

att ställa sig bakom ftireslagen komplettering av överenskommelsen.

J

signatur
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Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunfullmöktige
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Dnr KS 2019 /OO1T9

Bokslut för donationsfonder 2018
Sommonfotlning
Kommunledningens ftirslag till bokslut ftir kommunens donationsfonder ftir år 2019.
Donationsfondernas tillgångar per 201 8- I 2-3 1 uppgick till 396 l67kr (947 107 l<r fg
i att 541663 kr har utdelats och att fonderna
diirutöver haft administrativa kostnader om9 277 l<r.

år). Minskningen av tillgangarna består

Donationsfondernas årsbokslut är upprättade i enlighet med stiftelselagen och utdelning
ur fonderna och avsättning till fondkapitalet har i övrigt skett i enlighet med gällande
stadgar och redovisningsmetodik.

I de fonder dåir samtliga tillgangar har delats ut ska anmälan om upplösning av
respektive fond göras till Länsstyrelsen.
Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03 -06
Donationsfonder 20 I 8 Sammanställning KS
Donationsfonder 20 1 8 Revisionsberättelser KS.
Beslul

Kommunful lmåiktige bes lutar

att fastställa bokslut per 2018-12-31 ftir donationsfonderna enligt ftireliggande ftirslag
att anmäla om upplösning av ftiljande donationsfonder till Liinsstyrelsen:
Samfond nr 2
Samfond nr 5
Samfond nr 6
Siirfond nr 3
AW Rydholms Allmåinna fond
Uddevalla gymnasieskolas samfond

sisnatur
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Dnr KS 2019 /OO222

se7

Val av kommunrevisor efter Roland Grundberg (SD)
Sommonfollning
Martin Pettersson (SD) föreslår Leif Frisk (SD) till kommunrevisor.
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

attvälja Leif Frisk (SD) till kommunrevisor med tillhörande revisorsuppdrag.

signatur
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Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Kommunfullmöktige
2019-04-10

Dnr KS 2019/OO7g9

Val av kommunens revisorer för 2019-2022 års räkenskaper och

förvaltning

Sommonfottning
Kommunrevisionen har vid sitt sammanträde2019-03-20 beslutat att ftireslå
kommunfullmäktige vissa omfiirdelningar av revisorsuppdrag i kommunala bolag.
Kommunfullmäktige ftireslås attväljarevisorer i enlighet med upprättat ftirslag som
framkommer av kommunledningskontorets tj änste skrivel se, 2 0 1 9- 03 -22.
Kommunrevisionens ordftirande Christian Persson (S) kompletterar ftirslaget i
handlingarna och föreslår Ulf Teghammar (C) till revisor och Bo Sandell (M) till
revi sorsers ättar e i stift el sen Backamo Lägerplats.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse, 20 | 9 -03 -22
Beslul

Kommunfullmiiktige beslutar

att välja revisorer till kommunala bolag enligt upprättat fiirslag samt kompletteringar
under sammanträdet.
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Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/00787

$ee

val av ersättare till Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Sommonfottning
Kommunfullmäktige har vid dess sammanträde 2018-12-12 $ 302 valt Thomas Ericsson
(UP) till ersättare i Räddningstjänstftirbundet Mitt Bohusläns ftirbundsdirektion.
Kommunledningskontoret har dock gjorts uppmärksam päattvalet står i strid med
kommunallagens 9 kap. 7 $ 1 st. vilket också bekräftas i Räddningstjänsftirbundets
ftirbundsordning. Valbar till ftjrbundsdirektionen är endast ledamöter och ersättare i
medlemmarnas respektive kommunfullmäktigen.
Fyllnadsval av ersättare till ftirbundsdirektionen måste alltså ftinättas.
christer Hasslebäck (UP) ftireslar Joakim Persson (uP) som ersättare
räddningstj åinstftirbundet Mitt Bohuslåin.

i

Beslulsunderlog
Kommunl edningskontorets tj tinsteskrivelse, 20 I 9 -03 -29
Beslul

Kommunful lmiikti ge beslutar

att till ersättare i Räddningstjåinstftirbundet Mitt Bohuslän välja Joakim Persson (UP)
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Dnr KS 201 9/00001

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige

201 9

Beslul

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga foljande anmälningsiirenden till handlingarna
20181706

Viktor Lind har lämnat ett medborgarftirslag om att det ska serveras godare mat i skolan
så att eleverna inte går hungriga. Barn och utbildningsnåimnden beslutar att som svar
håinvisa ft)rslagsställaren att ftira fram sina synpunkter och önskemål till sin skolas

matråd och elevråd.
2019126

Beslut från Länsstyrelsen av utseende av ny ledamot Claes Dahlgren och ny ersättare
Katarina Torstensson efter Gerd Andersson (L) i kommunfullmäktige

20191135
Beslut från Länsstyrelsen av utseende av ny ledamot Karin Johansson och ny ersättare
Anibal Rojas Jorquera efter Magnus Jakobsson (KD)

Kommunala rådet ftir personer med funktionsnedsättning protokoll 2019-02-21

Dok297403
Protokoll nr 2 fråtn Styrelsemöte Västvatten 2019-03-18
20191688

Meddelande om att tidningen Uddevalla TDagar lägger ned. Kommunfullmäktiges
annonsering upphör därmed i tidningen. Nytt beslut om annonsering tillställs
kommunfullmåiktige under våren.
20181787
Rättelse av val

till Västvatten AB, Anna-Lena Heydar ska vara ledamot och ej vice
ordförande. Vice ordftirande utses av Västvatten AB.
Dok297544
Protokoll nr 2 från styrelsemöte Uddevalla Vatten AB 2019-03-26
2019t219
Meddelande från länsstyrelsen om valbarhetshinder fiir en ersättare i
kommunfullmäktige.
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2019/r47
Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot, Stig Olsson (C) och ny ersättare, Mikael
Bjuhr (C)
2019170

Medborgarftirslag från Ulf Larsson om reparation av dagens simhall. Kultur och
fritidsnämndens beslutar att återkoppla till ftirslagsställaren med information om det
systematiska arbetet med besiktning, underhållsronder och underhåll och därmed anse
ftirslaget besvarat.
20t9128
Medborgarftirslag från Benjamin Åberg om en "Wall of Fame" i Rimnershallen. Kultur
och fritidsniimnden beslutar att Hälle IF erbjuds sätta upp en tavla med bilder på sina
aktiva i Rimnershallen samt att detta även ska godkännas ftir övriga ftireningar om det
önskas. En dialog bör genomftjras om grunderna för val av ftirebilder som visas i
kommunens anläggningar innan en eventuell etablering av en "Wall of Fame" inftirs.
20181530

Medborgarftirslag från Vimar Ljungqvist om ftirlängd brygga och hopptorn på Högås
Kärrs badplats. Kultur och fritidsnåimnden beslutar ta med ftirslaget vid planering och
utveckling av kommunens badplatser och anser därmed ftirslaget besvarat.

20t8166r
Medborgarftirslag fran Cillan Rudberg om kallbadhus med bastu vid Byfiorden. Kultur
och fritidsnåimnden beslutar att hänvisa bearbetning av framtida utveckling av området
till arbete med verksamhetsplaner och investeringsbudgetar i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2017-10-ll S 252, och med det anse ftirslaget besvarat.
20t91t27
Medborgarftirslag fran Marie Arvidsson om att avskaffa krav på busskort for bam i
ftirskoleklass och de lägre årskurserna. Barn och utbildningsnämnden beslutar avslå
ftirslaget då nämnden saknar möjlighet attfatta ett sånt beslut. Det är ytterst Västtrafik
som avgör vilka administrativa rutiner som gäller för resor med allmåinna
kommunikationer.

J
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Dnr KS 2019 /00224

Medborgarförslag från Angelica Nicklasson om ny lekplats på
Kurveröd

Beslul

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsniimnden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2O1g /0022s

Medborgarförslag från lngela carlsson om gång och cykelbana
Ljungskile Ulvesund
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

signatur
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2019-04-10

Dnr KS 2019 /00226

Medborgarförslag från Elisabeth Bäckman om att seniorkortet
ska gälla från 65 år

Beslul
Kommunfullmdkti ge be slutar

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

signatur
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Dnr KS 2019 /OO23S

Medborgarförslag från örjan Nilsson om rängdskidåkning,
skidbacke och skridskobana

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till kultur-och fritidsnämnden att besluta i åirendet.
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Dnr KS 2019 /00241

Medborgarförslag från Per-lnge Brandt om builerprank på
Edingsvägen

Beslut

Kommunfullmäkti ge bes lutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i

&hf rr
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Dnr KS 2019 /00262

Medborgarförslag från Margaretha Olsson om tydligare
markering för cyklister på Göteborgsvägen
Beslul
Kommunfullmiikti ge beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.

@Woä'#'*

Utdragsbestyrkande

Prolokoll
Kommunfullmöktige

{,ry:
S

107
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Dnr KS 2019 /00297

Medborgarförslag från Tony Andreasson om en hinderbana på
Skogslyckan
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att överlåta till kultur-och fritidsnämnden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 201 9/00305

Medborgarförslag från Nils Carlsson om att anlägga en rondeil
korsn i ngen Göteborgsvägen/J u nogatan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i åirendet.
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Dnr KS 201 9/0031 8

Medborgarförslag från Jonathan Erixon om åtgärder mot
nedskräpning och allmän vandalisering

Beslul
Kommunfullmåikti ge bes lutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet
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Dnr KS 2019 /OOg17

Motion från Martin Pettersson (sD) och Elena Tibblin (sD) om
förbättrad belysning som brottsförebyggande åtgärd
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr KS 2019 /OO31g

Motion från Martin Pettersson (sD) och Elena Tibblin (sD) om
kameraövervakning på kommunens parkeringar
Beslul
Kommunful lmåikti ge

be

s

lutar

att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr KS 2019/OO2gg

Avsägelse från Corinne Bergström (SD) från uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige
Sommqnfqtlning
Corinne Bergström (SD) avsäger sig genom en skrivelse daterad 2019-03-31 sitt
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Ärendet tas upp genom utsänd tilläggslista.

Beslutsunderlog
Avsägelse, 2019-03-31

Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

attta upp ärendet utöver tillkännagivandet
att bevilja avsägelsen,
att hemställa hos länsstyrelsen om ny räkning.
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Dnr KS 2019/O03OO

Avsägelse från Joakim persson (up) gällande uppdraget som
ersättare i Uddevalla Omnibus AB
Sommonfotlning
Joakim Persson (UP) har genom en skrivelse inkommen20lg-04-03 avsagt sig
uppdraget som ersättare i uddevalla omnibus styrelse. Ärendet tas upp gåor;.n
utsåinds tilläggslista.
Christer Hasslebäck (UP) ftireslår Thomas Ericsson (UP) som ny ersättare i Uddevalla
Omnibus AB.

Beslulsunderlog
Avsägelse inkommen 2019 -04-03

Beslul
Kommunfullmäktige beslutar
att ta upp iirendet utöver tillkrinnagivandet,

att bevilja avsägelsen,
attväljaThomas Ericsson (UP) till ersättare i Uddevalla Omnibus AB:s styrelse.
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