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Sommontröde
Plols och tid

Kommunfullmiiktige

Ledomöter

Carin Ramneskär (M)
Mikael Staxäng (M)
Roger Ekeroos (M)
Ingela Ruthner (M)
Johanna Ramneskär (M)
Niklas Moe (M)
Gösta Dahlberg (M)
Jens Borgland (M)
Camilla Josefsson (M)
Elving Andersson (C), Ordförande
Camilla Olsson (C)
Torsten Torstensson (C)
Rolf Jonsson (L)
Gerd Andersson (L)
Jonas Sandwall (KD)
Christina Nilsson (KD), 1:e vice ordforande
David Sahlsten (KD)
Anna-Lena Heydar (S)
Ingemar Samuelsson (S)
Paula Berger (S)

Utses ott justero
Jusleringens plots och tid

Ingemar Samuelsson, Carin Ramneskär

U

Bohusläns museum, Hörsalen, kl.l7:30-20:35 med ajoumering 18:5019:20.
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Stefan Skoglund (S)
Annelie Högberg (S)
Kenneth Engelbrektsson (S)
Cecilia Sandberg (S)
Sonny Persson (S)
Louise Äsenfors (S), 2:e vice ordftirande
Per-Erik Holmberg (S)
Susanne Börjesson (S)
Glenn Patriksson (S)
Carina Åström (S)
Tommy Strand (S)
David Höglund Velasquez (V)
Jaana Järvitalo (V). $$ 1-4, utgår 19.20
Kerstin Joelsson-Wallsby (V)
Ilir Kastrati (V)
Jarmo Uusitalo (MP)
Karna Thomasdotter (MP)
Lars Eide Andersson (MP)
Martin Pettersson (SD)
Rolf Carlson (SD)
Rose-Marie Antonsson (SD)
Thommy Carlin (SD)
Elena Tibblin (SD)
Stefan Eliasson (SD)
Marjut Laine (SD)
Krzysztof Swiniarski (SD)
Corinne Bergström (SD)
Ann-Charlott Gustafsson (UP)
Christer Hasslebäck (UP)
Merja Henning (UP)
Bjame Rehnberg (UP)
Caroline Henriksson (UP)
Kent Andreasson (UP)
Majvor Abdon (UP)

Tjönstgöronde ersöttore

Marie Pettersson (C) ftir Hossam Waarie (C)
Claes Dahlgren (L) ftir Roger Johansson (L)
Monica Bang Lindberg (L) ft)r Maria Johansson (L)
Karin Johansson (KD) ftir Magnus Jacobsson (KD)
Marie-Louise Ekberg (S) ftir Susanne Grönvall (S)
Robert Wendel (S) ftir Tobias Andreasson (S)
Lars-Olof Laxrot (V) ftir Jaana Järvitalo (V) $$ 5-43
Manal Keryo (UP) ftir Lars Olsson (UP)

Ersötlore

Johan Augustsson (M)
Fredrik Södersten (M)
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Monica Bang Lindberg (L)
Karin Johansson (KD)
Jerker Lundin (KD)
Marie-Louise Ekberg (S)
Robert Wendel (S)
Veronica Vendel (S)
Jan-Olof Andersson (S)
Catharina Hernod (S)
Åke Granath (S)
Lars-Olof Laxrot (V)
Ann-Marie Viblom (MP)
Ole Borch (MP)
Andreas Svensson (SD)
Anders Andersson (SD)
Kenth Johansson (UP)
Joakim Persson (UP)
Richard Bergström (UP)

övrigo

Peter Larsson, kommundirektor

Anders Brunberg, avdelningschef
Liselott Schäfer, strateg
Linda Tersing, strateg
Sebastian Johansson, kommunsekreterare
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Dnr KS 296158

lnformation om Välfärdsredovisningen 2018
Sommonfottning
Anders Brunberg, Liselott Schäfer och Linda Tersing från kommunens tillväxtavdelning
informerar kommunfullmäktige om den upprättade Välf;irdsredovisningen ftir 2018 som
till ställs kommunfullmäkti ge for beslut idag.
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen till protokollet
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Motion från Rolf Jonsson (L) om att införa/påbörja
marksanering i Uddevalla hamn med hjälp av växter
Sommonfollning
Rolf Jonsson (L) har inkommit med en motion dlir han ftireslår att
samhällsbyggnadsnämnden far i uppdrag att påbörja marksaneringsarbete med
växtlighet inom området Bäve/Badö. Kommunfullmiiktige remitterade i september 2017
motionen till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsftirvaltningen skriver i remissvaret att sanering av ftirorenad mark
med hjälp av växtlighet är ett miljövänligt och ekonomiskt sätt att sanera gammal
industrimark, men ftir ett lyckat resultat behövs god kunskap om vilka föroreningar som
återfinns i marken samt en samstämmig bild av hur området ska anvåindas. Aktuellt
område ingår i projektet för områdesplan ftir Bäveån som drivs av
kommunledningskontoret. Projektet är i en inledande fas där det bland annat genomftirs
kompletterande provtagningar ftir att få en bättre bild av ftiroreningssituationen.
Projektet är också inne i ett tidigt skede avseende hur området ska gestaltas och
utformas. Under vintem och våren 201812019 arbetar landskapsarkitekter med att ta
fram ett gestaltningsftirslag ftir hela områdesplanen. När arbetet är ftirdigt finns
möjligheten att kombinera en långsiktig biologisk sanering av marken med anläggandet
av grönytor och parker. Om saneringen med växtlighet påbörjas innan
gestaltningsarbetet är klart riskerar saneringen behöva avbrytas innan önskvärd
retningseffekt iir uppnådd. Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att i samarbete med
projektet fiir områdesplanen ftir Bäveån fortsätta arbetet med att utreda
forutsättningarna att sanera marken med växtlighet inom området.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-l l-22 att ftreslå kommunfullmäktige
besluta att sanering av marken med hjälp av växtlighet bör ske efter det att
utformningen av Badö/Bäve området har utretts i det pågående gestaltningsarbetet.

Rolf Jonsson (L) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-12-03.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-1 l-22 S 355.
Samhällsbyggnads tj änsteskrivelse 20 1 8 - | 0 -29 .
Kommunfullmäktiges protokoll 2017 -09 -13 $ 23 6.
Motion från Rolf Jonsson (L) inkommen 2017-08-08
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-01-30 $ 4

Yrkonden
Rolf Jonsson (L) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V): bifall till ftirslaget i handlingama.
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Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att sanering av marken med hjälp av växtlighet bör ske efter det att utformningen av
Badö/Bäve området har utretts i det pågående gestaltningsarbetet, samt
att

anse motionen besvarad.
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Motion från Magnus Jacobsson (KD), Carin Ramneskär (M),
Rolf Jonsson (L), Elving Andersson (C), Mikael Staxäng (M),
Monica Bang Lindberg (L) och David Sahlsten (KD) om att
utveckla Rimnersområdet till ett samlat idrotts och fritidscenter
Sommonfottning
Företrädare för Moderatema, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet har
inkommit med motion om att utveckla Rimnersområdet till ett samlat idrotts- och
fritidscenter. I motionen ftireslås att:

1.

Nuvarande badhusplacering omprövas

6.

penningvärde,
Samt att snarast utreda Rimnesrsområdet i syfte att ta ett samlat helhetsgrepp
kring detta och om det långsiktiga behovet ftir idrott och föreningar.

- till Rimnersområdet,

2. Projekteringen av det tillftilliga badet på Gustafsberg avbryts,
3. Ett nytt badhus skyndsamt uppförs på Rimnersområdet,
4. Det nya badhuset utökas så att det har 10 banor samt fullgoda läktare,
5. Den nya ramen sätts till 450 miljoner kronor med uppräkning utifrån dagens

Kultur och fritidsnämnden har remissbehandlat ärendet. Placering av Framtidens bad är
beslutad av kommunfullmäktige 2016-04-13 $ 76. Kommunfullmäktige har också
beslutat att ge kultur och fritidsnämnden i uppdrag att beställa projektering av tillftilligt
bad på Landbadet, 2018-06-13 $ 170, samt beslutat om utformningen av badhuset 201810-10

s24r.

Kultur och fritidsnämnden gav 2018-06-12 förvaltningschefen i uppdrag att utreda
Rimnersområdet som idrottscentrum, i dialog med politiska partierna och föreningslivet
Nämnden beslutade att besvara remissen med att förslaget om Rimnersområdet beaktas
i nämndens utredning om Rimnersområdets utveckling samt att nya badhusets placering
beslutades i kommunfullmäktige 2016-04-13 $ 76 och att remissen om badhusets
placering därmed anses besvarad.
Nämnden beslutade att inte ta ställning

till övriga förslag.

Kommunledningskontoret vill i ärendet tillföra dels att kommundirektören, på uppdrag
av kommunstyrelsens ordforande, utreder altemativ plats för ett tillftilligt bad, dels att
kommunfullmäktiges beslut 2018-10-10 om lokalprogrammet för badhuset fastställde
investeringsramen till 46 4 mkr, utan indexuppräkning.
Jonas Sandwall (KD), Martin Pettersson (SD), David Höglund Velasquez (V), Gerd
Andersson (L), Jaana Järvitalo (V), Monica Bang Lindberg (L), Annelie Högberg (S),
Christer Hasslebäck (UP) och Ingemar Samuelsson (S), Camilla Olsson (C), Kenneth
Engelbrektsson (S) yttrar sig i ärendet.
S
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Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 I 9-0 1 - 1 5 .
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-12-13 $ 177.
Kultur- o ch fritidsforvaltningens tj änste skrivelse 20 | 8 -09 - Il
Motion från Magnus Jacobsson (KD) m.fl. 2018-06-04.
Kommunfullmäktiges protokoll 201 8-06-13 $ 192.
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-13 $ 170.
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-13 $ 76.
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-30 $5

.

Yrkonden
Jonas Sandwall (KD), Monica Bang Lindberg (L), Mikael Staxäng (M), Camilla Olsson
(C): avslag till tredje beslutssatsen i förslaget i handlingama samt att bifalla motionen
avseende att lokalisera framtidens bad till Rimnersområdet.

Annelie Högberg (S) Kenneth Engelbrektsson (S) och Christer Hasslebäck (UP): bifall
till ftirslaget i handlingarna.

Propositionsordning
Ordftirande ställer proposition på ftirsta och andra beslutssatsen i ftirslaget i
handlingama och finner att kommunfullmäktige bifaller dessa.
Ordftirande ställer därefter proposition på ftirslaget i handlingarnas tredje beslutssats
mot Jonas Sandwalls (KD) m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med ftirslaget i handlingarna. Omröstning begärs och genomförs.
Följande propositionsordning godkänns
Ja-röst ft)r ftirslaget i handlingarna.
Nej-röst för Jonas Sandwalls (KD) m.fl. yrkande.

Omröslningsresultol
Med 40 Ja-röster mot2l Nej-röster finner ordftirande att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med förslaget i handlingarna.
Ja
Anna-Lena Hevdar (S)
Ingemar Samuelsson (S)
Paula Berger (S)
Stefan Skoelund (S)
Annelie Högberg (S)
Kenneth Engelbrektsson (S)
Cecilia Sandberg (S)
Sonnv Persson (S)
Louise Äsenfors (S)
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Nei
Carin Ramneskär (M)
Mikael Staxäng (M)
Roger Ekeroos (M)
Ingela Ruthner (M)
Johanna Ramneskär (M)
Niklas Moe (M)
Gösta Dahlbere (M)
Jens Borgland (M)
Camilla Josefsson (M)
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Ja forts.
Per-Erik Holmbere (S)
Marie-Louise Ekberg (S)
Robert Wendel (S)
Susanne Böriesson (S)
Glenn Patriksson (S)
Carina Äström (S)
Tommy Strand (S)
David Höglund Velasquez (V)
JaanaJärvitalo (V)
Kerstin Joelsson-Wallsbv (V)
Illir Kastrati (V)
Jarmo Uusitalo (MP)
Karna Thomasdotter (MP)
Lars Eide Andersson (MP)
Martin Pettersson (SD)
Rolf Carlson (SD)
Rose-Marie Antonsson (SD)
Thommy Carlin (SD)
Elena Tibblin (SD)
Stefan Eliasson (SD)
Mariut Laine (SD)
Krzysztof Swiniarski (SD)
Corinne Bergström (SD)
Ann-Charlott Gustafsson (UP)
Christer Hasslebäck (UP)
Meria Hennine (UP)
Biarne Rehnbere (UP)
Caroline Henriksson (UP)
Kent Andreasson (UP)
Maivor Abdon (UP)
Manal Keryo (UP)

Nei Forts.
Marie Pettersson (C)
Elvine Andersson (C)
Camilla Olsson (C)
Torsten Torstensson (C)
Rolf Jonsson (L)
Claes Dahleren (L)
Monica Bane Lindbere G)
Gerd Andersson (L)
Karin Johansson (KD)
Jonas Sandwall (KD)
Christina Nilsson (KD)
David Sahlsten (KD)

Beslul

Kommunfullmiikti ge be slutar

att anse motionen besvarad avseende utredning av Rimnersområdet med hänvisning till
kultur- och fritidsnåimndens beslut 2018-06-12 $ 84,
att anse motionen besvarad avseende tillfiilligt bad med hänvisning till
kommundirektörens pågående utredning av alternativ plats lor detta,
att avslå motionen i övriga delar.
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Reservqlion
Ledamöterna fran (M)-, (C)-, (L)- och (KD)-gruppen reserverar sig mot beslutet
ftlrman flor det egna yrkandet.
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Dnr KS 2018/00921

Bäveåns kajer, nya officiella namn
Sommonfollning
Kajerna utefter Bäveån har i dag de officiella namnen Norra Hamnen respektive Sadra
hamnen. Det finns önskemål om att dessa mycket långsträckta "namnområden" bör
delas upp i flera.
Kommunens namnberedning har behandlat de kajer utefter Bäveån som redan nu är
allmän plats eller offentlig plats, samt en kaj som florväntas bli tillgänglig ftir
allmänheten inom överskådlig tid. De kajer som i dag sköts av Uddevalla
Hamnterminal: Fröland, Dockan, Sörvik, Skeppsholmspiren och Badökajen tas inte med
nu, och inte heller Lövåskajen.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 I 9-0 I - 1 0.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-12-13 g 3 9 1 .
Namnberedningens tj änsteskrivelse 20 I 8 - 1 1 -2 8.
Karta (samhällsbyggnadsnämnden 20 I 8 - 1 2- 1 3 ).
Kommunstyrelsens protokollsut drag, 2019 -0 1 -3 0 $ 6
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att namnen Norua Hamnen

och Södra hamnen utgår,

att fastställa rulmnen Kolkajen, Thulekajen, Museikajen, Ångbåtskajen, Junokajen,
e b ry g gan, B a dhu s kaj e n samt F i s kkaj e n.
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Dnr KS 2O18/OO92O

Renhållningstaxa 2019
Sommonfotlning
Uddevalla Energi AB har tagit fram ft)rslag till ny renhållningstaxa ftir 2019.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ft)rslaget 2018-12-13,5392 och tillstyrker
forslaget.
Uddevalla Energi AB redovisar ftiljande kostnader som påverkar behovet av
taxehöjning:
. Drift av återvinningscentral
r Avsättningreturträflis
. Avsättningdeponirester
. Förbränning av restavfall
. Transport och avsättning av insamlat matavfall
. Högre ftirbrukning och högre inköpspris av papperspåse ft)r matavfall
. Drivmedel
För att möta kostnadsökningama ftireslår Uddevalla Energi AB att taxan ftir
hushållsavfall höjs med 4,2oÄ samt ftir slamtömning med l,Syo. Det innebär en höjning
medT3lmänad fiir den vanligaste villkunden.

Uddevalla Energi AB vill också korrigera behandlingsavgiften för slam efter vad
Uddevalla Vatten AB beslutar att sätta ftir belopp fttr 2019.

Ny teknik for underjordsbehållare har tagits fram och behöver ftirses med lämpligtaxa.
Uddevalla Energi AB ftireslår att den nya taxan gäller från och med 2019-03-01
Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Martin Pettersson (SD) och Anna-Lena Heydar (S) yttrar
sig i ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets

änsteskrivelse 20 1 9 -0 l - I 6
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-12-13 $ 392
Uddevalla Energi ABs sammanträdesprotokoll 20 1 8- 1 1 - I 3
Förslag renhållning staxa 20 | 9, Uddeval la Energi AB
Förslag Renhållningstaxa 2019, Taxetabell.
Kommunstyrelsens protokollsut drag, 2019 -0 I -3 0 $ 8
tj

Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att fastställa renhållningstaxa enligt ftirslag, att gälla from 2019-03-01 och tills vidare
och

till

dess ny taxa beslutas
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Dnr KS 201 8/00836
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Välfärdsredovisn i ng 201 8

Sommonfotlning
Folkhälsoarbetet i Uddevalla utgår från ett socialt hållbarhetsperspektiv, där skillnaden
mellan olika grupper ska vara så liten som möjligt. Den nu framtagna
välftirdsredovisningen beskriver hälso- och livsvillkor ftir invånarna i Uddevalla
kommun och Hälsopolitiska rådet beslutade därfor om social hållbarhet som
utgångspunkt. Den ft)rra välftirdsredovisningen i Uddevalla gjordes 2011.
Arbetet är mycket omfattande och bygger på att de lokala sociala hållbarhetsvillkoren
inklusive Agenda 203 0;s hållbarhetsmåI, kopplas till statistik, källhänvisningar,
läsbarhet, layout mm. Därmed bildar redovisningen ett sakligt underlag ftir processer
och beslut infor ny strategisk plan.
Redovisningen utgår nu också från en geografisk indelning i kommunens definierade
välf?irdsområden och dessa är nu sammanhållna av välfiirdsfaktorer. En stor del av
statistiken presenteras å områdesnivå vilket synliggör skillnader, vilket i sin tur skapar
ftirutsättningar för att uppnå en mer jiimlik hälsa i hela kommunen.
Varje välfiirdsområde beskrivs i sista kapitlet utifrån viktiga faktorer for hälsa och
välftird med statistik ftir utbildningsnivå, sysselsättning, inkomst och boendeformer.
Några viktiga områden finns med i rapporten trots att lokal statistik saknas. Dessa och
andra områden som saknas helt, t.ex. det tidiga livets villkor och en jämlik och
hälsofrämjande hälso- och sjukvård, skulle kunna utvecklas i kommande redovisningar.
Framledes kan det Hälsopolitiska rådet finna och utveckla smarta och effektiva former
ftir en kontinuerlig fträdling av innehållet, då statistiken har en aktualitet och hållbarhet,
generellt mellan 1-3 år. På detta sätt säkerställs erfarenhetsbaserad kunskap över tid.
Paula Berger (S), illir Kastrati (V), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Ann-Charlott
Gustafsson (UP) yttrar sig i ärendet.

Beslulsunderlog
Välftirdsredovisning 201 8 Social hållbarhet
Kommunledningskontorets tjiinsteskrivelse, 2019 -0I -07
Protokollsutdrag Hälsopolitiska rådet, 2018-1 I -13 $ 28
Kommunstyrelsens protokollsut drag, 2019-0 1 -3 0 $ 7
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Välftirdsredovisning 2018 Social hållbarhet i Uddevalla kommun
att använda välfiirdsredovisningen som en viktig del av processen kring ny strategisk
plan
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att uppdra åt hälsopolitiska rådet att utveckla arbetsformer ftir kontinuerligt
framtagande och uppgraderingar av välftirdsredovisningen.
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Kommunstyrelsens avrapportering av uppdrag
komm u nfu I lmäktiges flerårsplan

i

Sommonfottning
Kommunledningskontoret har tagit fram ftirslag till avrapportering av fyrauppdrag i
kommunfullmäkti ges fl erårsplan er 20 | 7 -20 1 9 och 20 I 8 -2020 :

o
o
o
o

Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2018-2020 ffitt i uppdrag att under
2018 anviinda 2 mkr till projektet "Staden växer västerut",
Kommunstyrelsen har utifran flerårsplan 2017-2019 och 2018-2020 f.atti
uppdrag att under 2017 och 2018 använda 5 mkr till arbetsmarknadsåtgärder
avseende i första hand ungdomar,
Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2017-2019 fatt i uppdrag att under
2017 starta upp projektet ny brandstation i Uddevalla tätort,
Kommunstyrelsen (kommundirektören) har utifrån flerårsplan 2018-2020 fätt i
uppdrag att under 2018 leda arbetet med att tillsammans med ft)rvaltningarna
konkretisera de ftirslag till strukturella forändringar i organisationen och
arbetsmetoder som långsiktigt minska kostnaderna.2018 års centrala
effektiviseringar om 17 mkr skall ftjrdelas under hösten 2017 och vara klart till
nämndernas internbudget.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-l I -28
Kommunstyrelsens protokollsut drag, 2078-12-19 $ 3 1 2
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avrapportering av ovan uppdrag och ftirklara de avslutade.
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Arbetet med politiskt blocköverskridande riktningar mot
Uddevallas Vision
Sommqnfqtlning
I november är 2017 tog kommunstyrelsen ett beslut om att ta fram en ny översiktsplan
for Uddevalla kommun. Översiktsplanen ska visa på den långsiktiga utvecklingen för all
mark- och vattenanvändning i kommunen och utgöra en konkretisering av kommunens
visionsarbete i samhällsplaneringsfrågor. I Uddevalla syftar också översiktsplanen till
att utgöra ett kommungemensamt styrdokument för samtliga ftirvaltningar och bolag
och därmed utgöra en koppling mellan den långsiktiga visionen och den strategiska
planen som antas varje mandatperiod. Detta görs genom att identifiera de viktigaste
riktningarna som kommunen behöver gå i for att nå visionen och syftar till att
tillsammans över de politiska blockgriinserna prioritera vilka riktningar politiken
gemensamt ska sträva mot. Riktningarna kommer att utgöra grunden fiir översiktsplanen
och riktningarna lyfts in i kommunens styr- och ledningsmodell.
Det aktiva arbetet med riktningarna påbörjades sommaren 2018 tillsammans med
kommundirektörens ledningsgrupp och en bred grupp tjlinstepersoner. Arbetet inleddes
med att gruppen fick ftirhålla sig till Sveriges kommuner och landstings 13 globala
trender och de medborgardialoger som genomfordes under våren 2018 och utifrån dessa
komma fram till 10 olika riktningar fiir att gå i riktning mot visionen. I samband med
detta träffades gruppledarna ftir alla partier tillsammans med projektledningen ftir
översiktsplanearbetet samt representanter från avdelningen ftir planering och styrning
fiir att gemensamt komma fram till hur arbetet med kommunens riktningar bäst skulle
genomftiras. Gruppledarna kom överens om att två representanter från respektive parti
skulle delta i arbetet under hösten. Under hösten har således två representanter träffats
vid ett flertal tillf;illen ftir att utifrån det underlag som ft)rvaltningen tagit fram komma
överens om 3 till 5 riktningar ftir kommunen. De 5 riktningar som nu presenterats har
samtliga politiska partier ställt sig bakom.
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) och Christer Hasslebäck (UP)
yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20I8-I 1 -28.
Beskrivning av styr- och ledningsmodell, 2018-ll-29.
Process riktningar, 20l8-ll -29.
Medborgardialo ger, 20 | 8 -l | -29 .
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019 -12-19 S 3 13
Yrkonden
Christer Hasslebäck (UP): bifall
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Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att

anta ftiljande
a

riktningar flor att föra Uddevalla i riktning mot visionen:

Uddevalla är en självklar tillväxtmotor ftir en mer utvecklad region.

I Uddevalla utvecklar vi vårt samhälle tillsammans
o

I Uddevalla bedrivs en trygg och god utbildning inftir framtiden.

o

Uddevalla erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer där gamla och nya
miljöer möts och samspelar.

o

Uddevalla är en kustkommun som tar varapå vattnets potential.

Prolokollsonleckning
Ledamöterna fran (S)-gruppen och (V)-gruppen i kommunfullmiiktige noterar till
protokollet att Socialdemolvaterna och Vrinsterpartiet har deltagit i det arbete som lett
fram till de fem jöreslagna inriktningarna. Med det Jtirdiga resultatet kan vi konstatera
att en vrillovlig arbetsmodell inte nådde fram till ett önskat resultat. Förslaget saknar
inriktning mot det hållbara samhdllet både vad griller Klimat/Miljö och
Livskvalitetsfrågorna. Översiktsplanen riskerar darrt;r att bli ett verktygfri från
kopplingar till kommunens övergripande Vision och Strategisk plan. Om det fortsatta
arbetet skall bli framgångsrikt behöver de fem inrihningarna omarbetos eller rindras så
att de harmoniserar med övriga övergripande dokument.
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rtrade-mål 2019-2021

Sommonfoltning
Uddevalla kommun är sedan 2010 diplomerad Fairtrade City kommun. Diplomeringen
syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor som har blivit
producerade med respekt ft)r mänskliga rättigheter i länder med utbredd fattigdom.
I Sverige finns idag 72 kommuner som är diplomerade och Västra Götaland iir en
Fairtrade region dåir ett tiotal kommuner ingår.
Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel
och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling, att det bedrivs ett aktivt
informationsarbete samt erbjuds ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, på
serveringsställen och arbetsplatser.
Ett av kriterierna är att kommunen ska ha målsättningar för den offentliga etiska
konsumtionen och att kommunfullmäktige alternativt kommunstyrelsen beslutar att se
över hur kommunen kan ta ytterligare steg ftir att agera som etisk konsument i alla sina
inköp.
Mellan 2016-2018 har kommunen haft fyra Fairtrade-måI, där ett är helt uppfyllt och de
tre andra är delvis uppfyllda. För de kommande tre åren 2019-2021har tre Fairtrade-mål
tagits fram, som utgår från att öka kommunens andel av konsumtion av fairtradecertifierat kaffe, te, kakaopulver och bananer. Men också att utöka sortimentet att även
innefatta andra produkter än livsmedel till exempel blommor, sportbollar och produkter
som innehåller Fairtrade-certifierad bomull.
David Höglund Velasquez (V) och Jarmo Uusitalo (MP) yttrar sig i ärendet

Beslulsunderlog
Hållbarhetsberedningens protokoll $ 52 2018-12-04-$ 52.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-1 1 -23.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 201 8- l2-I9 $ 3 1 5

Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna uppftiljningen av Fairtrade-målen 2016-2018, samt
att anta Fairtrade-målen för 2019-2021.

J

signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll
Kommunfullmäktige

{ffi:
s

20t9-02-13

l0

Dnr KS 2018/00026

Taxa för kopior av allmänna handlingar
Sqmmqnfotlning
Uddevalla kommun har enligt tryckfrihetsforordningen (1949:105) skyldighet att på
begäran tillhandahålla kopia eller avskrift av allmänna handlingar under ft)rutsättning att
några undantag inte ftireligger, såsom till exempel sekretessbelagda handlingar. För
detta har Uddevalla kommun rätt att ta ut en avgift.
Uddevalla kommuns avgifter ftir kopior, med mera, av allmänna handlingar har till stor
del sin grund i bestämmelserna i avgiftsftirordningen (1992:I9I). Avgifterna har
beräknats med utgångspunkt i en genomsnittlig självkostnad ftir att framställa och
expediera kopior.
Dessa avgifter gäller för Uddevalla kommuns samtliga nämnders hantering av kopior av

allmänna handlingar.

Huvudregeln är att allmänna handlingar ska ltimnas ut i pappersform. Allmlinna
handlingar far utlämnas per e-post eller i annan elektronisk form om myndigheten
bedömer att det är lämpligt i det enskilda fallet.

Avgift

tas ut per kopiesida och gäller även

ftir kopia av allmänna handlingar per fax.

Kommunledningskontoret avser att meddela tillämpningsanvisningar till taxan som ett
stöd till ftirvaltningarna.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-l I -28.
Förslag till taxa för kopior av allmänna handlingar.
Maxtaxa ftir kopiering och fax samt abonnemangsavgift ftir kallelser antagen av
kommunfullmäktige 200 5 -l 0 - 12.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 20 1 8- 12-19 S 327
Beslut

Kommunfullmäkti ge bes lutar

att upphäva Maxtaxa ftir kopiering och fax samt abonnemangsavgift for kallelser
antagen av kommunfullmäktige 2005 - 1 0- 12, samt

att fastställa Taxa ftir kopior av allmänna handlingar
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Revisionsrapport om granskning av
sam hä ls byg g nads näm ndens u nderhål ls process
I

Sommonfottning
Kommunrevisionen har genom revisionsbolaget EY låtit granska
samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess och har utifrån resultatet av denna
granskning tillställt samhällsbyggnadsnämnden olika rekommendationer som nåimnden
ftirväntas svara på inom kort.

I enlighet med antagna rutiner för handläggning av revisionsrapporter ska
kommunfullmäktige fa dessa ftir kåinnedom så snart som möjligI. Beslut i sakfrågan kan
kommunfullmäktige fatta forst niir ärendet är berett av berörd nämnd/styrelse och när
nämndens svar redovisas.
Mikael Staxäng (M) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01 -16
Revisionsrapport, inkommen 2018-12-19
Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att notera informationen till protokollet
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Granskning av Uddevalla kommuns överförmyndare
Sqmmonfotlning
KPMG AB har på uppdrag av kommunens revisorer genomft)rt en granskning av
Uddevalla kommuns överftirmyndare. Mot bakgrund av granskningen har
överfiirmyndaren fttt ett antal rekommendationer att besvara.

I enlighet med antagna rutiner ftir handläggning

av revisionsrapporter ska
kommunfullmäktige få revisionsrapporter ftir kiinnedom så snart som möjligt. Beslut
sakfrågan kan kommunfullmäktige fatta ftirst när ärendet är berett och besvarat av

berörd styrelse/nämnd.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019 -0I -2I
Revisionsrapport, inkommen 20 18-12-28
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen till protokollet.

4

Justerandes stgnatur

.--.

./-

CR 2c

Utdragsbestyrkande

i

Prolokoll

o0

%

Kommunfullmöktige

ffi:

20t9-02-t3

Dnr KS 2019 /00072

s 13

Revisorernas granskning av Uddevalla utvecklings AB
ris kexponeri n g mot dotterbolagen, revisions ra pport
Sommonfotlning
Kommunens ftirtroendevalda revisorer har uppdragit åt KPMG AB att granska
Uddevalla Utvecklings AB (UUAB) uppftiljning och kontroll av sina dotterbolag.
En granskningsrapport har upprättats med olika iakttagelser som har skickats till UUAB
fiir bemötande.

I enlighet med upprättade rutiner ftir handläggning av granskningsrapporter ska
fullmiiktige få revisionsrapporter så snart som möjligt. Beslut i sakfrågan kan
kommunfullmäktige fatta ftirst när ärendet är berett av berörd nämnd/styrelse och svaret
har överlämnats till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019 -0I -29
Granskningsrapport, daterad 2019-01 -16
Beslul

Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen till protokollet.
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Val av revisorer i bolag, stiftelser m.m. för mandatperioden
2019-2022, i vissa fall delar av perioden
Sommonfottning
Kommunens revisorer har upprättat ett ftirslag till ftrdelning av revisionsuppdrag i
bolag, stiftelser m.m. ftir perioden 2019-2022, i vissa delar av perioden, enligt särskilt
valhandling

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-04
Valhandling från revisorerna
Beslut
Kommunful lmäkti ge beslutar

att utse revisorer till bolag, stiftelser m.m. enligt valhandlingen
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Val av Iedamot till Kimo Sverige för mandatperioden 2019-2022
Sommonfollning
Mikael Staxäng (M) nominerar Jarmo Uusitalo (MP) till ledamot i Kommunernas
Internationella Miljöorganisation Sverige (KIMO).
Beslut

Kommunfullmiiktige beslutar
att utse Jarmo Uusitalo (MP) till ledamot i KIMO Sverige lor mandatperioden 20192022.
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Avsägelse från Gerd Andersson (L) från uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige
Sommqnfotlning
Gerd Andersson (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja avsägelsen samt
att hemställa hos länsstyrelsen om ny riikning
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Avsägelse från Mikael Höglind (KD) om uppdragen i Fyrstads
flygplats, SwanFalk Shipping, Uddevalla Hamnterminal,
Uddevalla Omnibus
Sqmmqnfqttning
Mikael Höglind (KD) har avsagt sig uppdragen i Fyrstads flygplats, SwanFalk
Shipping, Uddevalla Hamnterminal och Uddevalla Omnibus.
Christina Nilsson (KD) yttrar sig i ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja avsägelsen
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Fyllnadsval gällande uppdraget som nämndeman i Uddevalla
Domsaga efter Sebastian Johansson (L)
Sommonfotlning
Rolf Jonsson (L) nominerar Raymond Wälsjö (L) till uppdraget som nämndeman i
Uddevalla Domsaga.
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Raymond Wälsjö (L) till nämndeman i Uddevalla Domsaga
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Anmälningsärenden till kommunfullmäktige

201 9

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ftilj ande ärenden till handlin gama
Demokratiberedningens protokoll, 20 | 9 -02-0

1

Kommunala rådet for personer med funktionsnedsättning protokoll 2018-12-06
Demokratiberedningens protokoll 20 I 8 -12-07

Vänortskommittdns protokoll 2018-12-l I
Valberedningens protokoll 20 I 9-0 1 -08
20181250

Medborgarförslag från Jonathan Stroud om att bygga en hall över Rimnershallens cplan. Kultur och fritidsnämnden beslutar att inkludera medborgarftirslaget som en del i
den framtida utveckling avseende konstgräsplanen på Rimnersområdet. Förslaget får
närmre utredas och prioriteras i forhållande till andra behov inom den utvecklingsplan
ftir Rimnersområdet som ftirvaltningen har i uppdragatt arbeta fram
20t71625
Johanna Dahlqvist har lämnat ett medborgarft)rslag om att öppna åtta korttidsplatser för
svårt sjuka, palliativ vård. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna åirendet till
socialnämnden. Socialnämnden beslutar att medborgarftirslaget är besvarat med håinsyn
till den tillträdande samverkansmajoritetens uppdrag från kommunfullmäktige att
påbörja arbetet med att öppna en palliativ avdelning.
20181884

Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare Monica Bang Lindberg (L) i
kommunfullmäktige efter Carl-Johan Sernestrand (L)

20t8/701
Medborgarftirslag fran Liv Terndrup om schemaändring på skola. Barn-och
utbildningsnämnden beslutar att avslå ftirslaget på grund av flera olika skä1, inte är
möjligt attha ett schema som önskas av eleven.
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Medborgarfiirslag från Sixten Trolin om ändring av busslinje. Bam-och
utbildningsnämnden beslutar att som svar på ftirslaget meddela att man inte kan göra
önskad ändring eftersom det blir ftr dyrt att ha fler bussar som kör eleverna.
20t71588
Förvaltningsrätten upphäver kommunfullmtiktiges beslut om att avslå motion från
Elving Andersson (C) m.fl. om en ny strategi ftir enskilda avloppsanläggningar och
stopp ftir avloppsslam på åkrarna. Klagande har anflort att jäv har ft)rekommit under
handläggningen av ärendet och ftirvaltningsrätten delar den bedömningen.
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Dnr KS 270387

Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag
Sqmmonfottning
Nya motioner, medborgarftirslag, interpellationer och enkla frågor har inkommit.
Dessa behandlas i respektive lirende.
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Medborgarförslag från Ghrister Dahlqvist om parkeringsplatser
på cirkusplatsen
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2018/00896

Medborgarförslag från Oscar Karinkangas om fritidsgård/lokal
för unga vuxna
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2018/00900

Medborgarförslag från Malin Göthberg om att bevara och rusta
upp lekplatsen på Gryningsvägen
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnåimnden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2018/00901

Medborgarförslag från Ghrister Garlsson om förbud mot
fasadbelysning
Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att överlåta ärendet till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.
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Medborgarförslag från Ewa Bergqvist Boström om fyrverkerier
Beslul

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2019 /OOO28

Medborgarförslag från Benjamin Aberg om en "Wall of Fame"
Rimnershallen
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2019 /OOO29

Medborgarförslag från Hannes Lennernäs om en kulturell
fritidsgård till ungdomar
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 201 9/00036

Medborgarförslag från Kent Gederholm om P-skylt vid
laddparkeringsplatser i Uddevalla kommun.
Beslul

Kommunfullmäkti ge bes lutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnåimnden att besluta i ärendet.
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Medborgarförslag från Anna Karlsson om att sluta med
fyrverkerier på nyårsafton och utreda andra alternativ
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet.
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Medborgarförslag från Peter Bergman om en tankstation för
vätgasdrivna bilar
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till kommunstyrelsen att fattabeslut i ärendet

I

Justerandes signatur

G-

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

o

a'
b

%

S

Kommunfullmöktige

ffi:

31

2019-02-13

Dnr KS 201 9/00056

Medborgarförslag från Ulf Larsson om förbättrad effekt av
solcellsparken
Beslul

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att fatta beslut i ärendet.

tr

Justerandes srgnatur

&

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunfullmöktige

{ffi:
s32

2019-02-13

Dnr KS 2019 /OOO57

Medborgarförslag från Garoline Jensen om farthinder på
Skafterödsvägen
Beslul
Kommunful lmåikti ge be slutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden attfatta beslut i ärendet

4a

Justerandes sisnatur

Utdragsbestyrkande

Proiokoll
Kommunfullmöktige

{ffi:

2019-02-t3

Dnr KS 2019 /00067

s33

Medborgarförslag från Elisabeth Poulsen om namnändring på
den del av Torp köpcentrum som ligger väster om motorvägen.
Beslul
Kommunfullmåiktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnåimnden att fatta beslut i ärendet

4-

"e,<

Justerandes sienatur

Utdragsbestyrkande

t.YA t

Prolokoll

itt$.

2019-02-13

a0 Hru -{

Kommunfullmöktige

% ilf M'J

Dnr KS 2019 /0OO7O

s34

Medborgarförslag från Ulf Larsson om reparation av dagens
simhall
Beslut

Kommunfullmäkti ge

be

slutar

att överlåta till kultur och fritidsnämnden attfatta beslut i ärendet.

ry

"öR-

Justerandes sisnatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll

a0
b

%

Kommunfullmöktige

ffi:

s35

20t9-02-t3

Dnr KS 201 9/00089

Medborgarförslag från Ulf Andersson om att K-märka gamla
idrottshallen
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsntimnden attfatta beslut i åirendet.

ffi&-

Justerandes sisnatur

Utdragsbestyrkande

f
%

S

Prolokoll
Kommunfullmöktige

ffi:

2019-02-13

36

Dnr KS 2019 /00127

Medborgarförslag från Marie Arvidsson om att avskaffa krav på
busskort för barn i förskoleklass och de lägre årskurserna
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till barn och utbildningsnämnden att fatta beslut i ärendet

Justerandes signatur

ry

ck-

4

Utdragsbestyrkande

f
%

S

Protokoll
Kommunfullmöktige

ffi:

2019-02-t3

37

Dnr KS 2019 /00099

Medborgarförslag från Sara Gustafsson om att
tillgäng I ig hetsan passa Strand promenaden
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnåimnden attfatta beslut i ärendet

4

Justerandes signatur

a

Utdragsbestyrkande

Prolokoll
Kommunfullmöktige

{ffi:
S

20t9-02-13

38

Dnr KS 201 9/00150

Motion från David Höglund Velasquez (V), Jaana Järvitalo (V),
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) om fasta
anställningar
Beslul
Kommunful lmäkti ge beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen

4

Justerandes sisnatur

CA

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunfullmöktige

{ffi:
S

39

2019-02-13

Dnr KS 2019100137

Motion från Martin Pettersson (SD) om att tillföra förbud av
passiv insamling av pengar (tiggeri)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen

Justerandes signatur

#-

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

o0

Kommunfullmökiige

E

%

S

ffi:

40

20t9-02-t3

Dnr KS 201 9/001 38

Motion från Martin Pettersson (SD) om att avskaffa de Iegala
klotterytorna
Beslul

Kommunfullmäkti ge beslutar

att remittera motionen till kultur-och fritidsnämnden

4- a

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll
Kommunfullmöktige

{ffi:

20t9-02-t3

Dnr KS 2019 /00136

s41

Fråga till Ann-Charlott Gustavsson (UP) från Stefan Skoglund

(s)
Sommqnfottning
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.
Frågan besvaras av socialnämndens ordforande, Ann-Charlott Gustafsson (UP), på
dagens sammanträde.
Stefan Skoglund (S) yttrar sig i ärendet.

4

Justerandes signatur

&)

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

o

a.

%

Kommunfullmöktige

ffi:

20t9-02-13

Dnr KS 2019/00149

s42

lnterpellation från David Höglund Velasquez (V) till Roger
Ekeroos (M), ordförande i barn och utbildningsnämnden om hot
och våld
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får ställas och

ska besvaras på kommunfullmäktiges nästa

sammanträde.

4

Justerandes signatur

c<,

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

o
o

%

Kommunfullmöktige

ffi:

2019-02-13

Dnr KS 201 9/001 35

s43

Avsägelse från Magnus Jakobsson (KD) från uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige
Sqmmonfottning
Magnus Jacobsson (KD) har inkommit med en avsägelse gällande uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige.
Beslul

Kommunfullmäkti ge be slutar

att bevilja avsägelsen samt
att hemställa hos länsstyrelsen om ny råikning

Justerandes signatur

4

G-

Utdragsbestyrkande

